
 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 

alapító okiratának módosítására  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ózd, 2017. január 12.  

 

Előterjesztő:  Ózdi Városüzemeltető Intézmény  

   igazgatója 

  



Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 15-ei határozatában döntött 

az Ózdi Városüzemeltető Intézmény alapító okiratának módosításáról. A módosítás során - az Ózd 

Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével 

összefüggésben – az iskola-üzemeltetéshez kapcsolódó telephelyek és kormányzati funkciók 

törlésre kerültek és változott az intézmény székhelye. A módosítások hatályba lépésének 

dátumaként 2017. január 1. napja került megjelölésre az okiratokban. 

A változások átvezetésére vonatkozóan a változás-bejelentési kérelem, a képviselő-testületi 

határozat, a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2016. december 19-

én megküldésre került a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 

részére. 

A Magyar Államkincstár a változás-bejelentési kérelemmel kapcsolatosan a 05-TNY-2367-

2/2016-352057 számú végzésében hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat. A Magyar 

Államkincstár hiánypótlása miatt a változások az eredetileg kérelmezett 2017. január 1-jével nem 

kerültek bejegyzésre, ezért módosítani szükséges az okiratok hatályba lépésének időpontját.  

Jelen előterjesztéssel a Képviselő-testület hatályon kívüli helyezi a 2016. december 15-i 

határozatát, és azonos tartalommal ismételten dönt az ÓVI alapító okiratának módosításáról, 

valamint az egységes szerkezet elfogadásáról, a hiánypótlási végzésben foglaltaknak megfelelően 

az alábbi rendelkezéssel kiegészítve: 

- Az alapító okirat 5.1. pontja - mely a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjére 

vonatkozik - kiegészítésre került a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényre történő hivatkozással. 

A Magyar Államkincstár kifogásolta, hogy a záró rendelkezést követő keltezésben az aláírás napja 

tollal került beírásra, ezért jelen okiratban az aláírás dátuma teljes formában előre nyomtatásra 

kerül.  

Hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótló végzés kézhez vételétől számított 10 napon belül 

tehet eleget az önkormányzat.  

Jelen előterjesztéssel e kötelezettségünknek teszünk eleget. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

  



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
……/2017. (I. …...) határozata  

az Ózdi Városüzemeltető Intézmény alapító okiratának  
módosításáról  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő-testület az Ózdi Városüzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosító 

okiratát az 1. melléklet, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/a. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a 

Polgármestert hatalmazza fel. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedések megtételét. 

 

3. A Képviselő-testület a tárgyban hozott korábbi 228/2016. (XII.15.) döntését jelen 

határozattal egyidőben visszavonja. 

Határidő: a döntést követően azonnal 

Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

  Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője 

  



1. melléklet a 

…../2017. (I.12.) határozathoz 

Okirat száma: 1/M/ÓVI/2017 

Módosító okirat 

 Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény az Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

által 2016. április 28. napján kiadott, 1/A/ÓVI/2016. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az  Ózd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (I.12.) határozatára figyelemmel –a 

következők szerint módosítom:  

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/B. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Bolyky Tama s A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Bolyky Tama s u t 42. 

2 
Cse pa nyi A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Cse pa nyi u t 117. 

3 Karbantarto  mu hely 3600 O zd, A rpa d veze r u t 13. 

4 
O zdi Apa czai Csere Ja nos A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Ko alja u t 147. 

5 
O zdi A rpa d Veze r A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, A rpa d veze r u t 13. 

6 
O zdi Peto fi Sa ndor A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja nak e pu letei 

3600 O zd, Peto fi Sa ndor u t 18-20. 

7 
Sajo va rkonyi A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Mekcsey u t 205. 

8 
Ú jva ros Te ri A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Ú jva ros te r 1. 

9 
Vasva r Ú ti A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Vasva r u t 37/A. 

10 
Vasva r Ú ti Tehetse ggondozo  Ko zpont 
melegí to konyha ja nak helyise gei 

3600 O zd, Vasva r u t 56. 

11 Gyepmesteri telep 3600 O zd, Rombauer te r 3. 

 

2. Az alapító okirat 4. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata:   

Az Ózdi Művelődési Intézmények, valamint az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló 

készítési kötelezettségének összefogása, a bevételek és kiadások intézményenkénti 



elszámolása, foglalkoztatások bér és munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági 

elszámolások megtétele.  

Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben a főző és melegítő 

konyhák központi működtetése, valamint az ezzel kapcsolatosan érintett épületek 

takarításával, karbantartásával és a szükséges felújításával kapcsolatos szakmai, pénzügyi és 

gazdasági feladatok ellátása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

meghatározottak szerint: a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 

vízrendezés és vízelvezetés, a közterületek köztisztaságának biztosítása, helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, a környezet-egészségügyi feladatok ellátása. 

 

3. Az alapító okirat 4. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő, állami fenntartású köznevelési 

intézményekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 151. § (1) b, d és (2) b pontja alapján a gyermekétkeztetési tevékenység.  

Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmények pénzügyi-, gazdálkodási, 

üzemeltetési feladatainak ellátását biztosító tevékenység.  

Ózd Város Önkormányzata által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények pénzügyi-, 

gazdálkodási feladatainak ellátását biztosító tevékenység.  

Ózd Város közigazgatási területén belül a közterületek-parkok gondozása, csapadékvíz 

elvezető csatornák karbantartása, szilárd nem veszélyes kommunális hulladékok 

begyűjtése, elszállítása, helyi közutak, hidak fenntartása, építőipari karbantartási munkák 

elvégzése, gyepmesteri szolgáltatás, takarítás, építményüzemeltetés, gépjárműjavítás, 

karbantartás. 

 

4. Az alapító okirat 4. 4. pontjának 19., 20., 21 és 24. sora elhagyásra kerül a további 
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Ózd, 2017. január 12.  

                                                                       P.H. 

 

Janiczak Dávid 

polgármester  

 

 



1/a. melléklet 

…../2017. (I.12.) határozathoz 

Okirat száma: 1/A/ÓVI/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Ózdi 

Városüzemeltető Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ózdi Városüzemeltető Intézmény 

1.1.2. rövidített neve: ÓVI   

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/B. 

1.2.2. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Bolyky Tama s A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Bolyky Tama s u t 42. 

2 
Cse pa nyi A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Cse pa nyi u t 117. 

3 Karbantarto  mu hely 3600 O zd, A rpa d veze r u t 13. 

4 
O zdi Apa czai Csere Ja nos A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Ko alja u t 147. 

5 
O zdi A rpa d Veze r A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, A rpa d veze r u t 13. 

6 
O zdi Peto fi Sa ndor A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja nak e pu letei 

3600 O zd, Peto fi Sa ndor u t 18-20. 

7 
Sajo va rkonyi A ltala nos Iskola 
melegí to konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Mekcsey u t 205. 

8 
Ú jva ros Te ri A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Ú jva ros te r 1. 

9 
Vasva r Ú ti A ltala nos Iskola 
fo zo konyha ja hoz tartozo  helyise gek 

3600 O zd, Vasva r u t 37/A. 

10 
Vasva r Ú ti Tehetse ggondozo  Ko zpont 
melegí to konyha ja nak helyise gei 

3600 O zd, Vasva r u t 56. 

11 Gyepmesteri telep 3600 O zd, Rombauer te r 3. 



2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09.30. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 Ózdi Városgondnokság 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:   

Az Ózdi Művelődési Intézmények, valamint az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló 

készítési kötelezettségének összefogása, a bevételek és kiadások intézményenkénti 

elszámolása, foglalkoztatások bér és munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági 

elszámolások megtétele.  

Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben a főző és melegítő 

konyhák központi működtetése, valamint az ezzel kapcsolatosan érintett épületek 

takarításával, karbantartásával és a szükséges felújításával kapcsolatos szakmai, pénzügyi és 

gazdasági feladatok ellátása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

meghatározottak szerint: a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 

vízrendezés és vízelvezetés, a közterületek köztisztaságának biztosítása, helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, a  környezet-egészségügyi feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 
szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő, állami fenntartású köznevelési 



intézményekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 151. § (1) b, d és (2) b pontja alapján a gyermekétkeztetési tevékenység.  

Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmények pénzügyi-, gazdálkodási, 

üzemeltetési feladatainak ellátását biztosító tevékenység.  

Ózd Város Önkormányzata által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények pénzügyi-, 

gazdálkodási feladatainak ellátását biztosító tevékenység.  

Ózd Város közigazgatási területén belül a közterületek-parkok gondozása, csapadékvíz 

elvezető csatornák karbantartása, szilárd nem veszélyes kommunális hulladékok 

begyűjtése, elszállítása, helyi közutak, hidak fenntartása, építőipari karbantartási munkák 

elvégzése, gyepmesteri szolgáltatás, takarítás, építményüzemeltetés, gépjárműjavítás, 

karbantartás. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 korma nyzati 
funkcio sza m 

korma nyzati funkcio  megneveze se 

1 013350 Az o nkorma nyzati vagyonnal valo  gazda lkoda ssal 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Ma s szerv re sze re ve gzett pe nzu gyi- gazda lkoda si, 
u zemeltete si, egye b szolga ltata sok 

3 016080 Kiemelt a llami e s o nkorma nyzati rendezve nyek 

4 041231 Ro vid ido tartamu  ko zfoglalkoztata s 

5 041232 Start-munka program – te li ko zfoglalkoztata s 

6 041233 Hosszabb ido tartamu  ko zfoglalkoztata s 

7 041236 Orsza gos ko zfoglalkoztata si program  

8 041237 Ko zfoglalkoztata si mintaprogram 

9 042180 A llat-ege szse gu gy 

10 045120 Ú t, auto pa lya e pí te s 

11 045160 Ko zutak, hidak, alagutak u zemeltete se, fenntarta sa 

12 045170 Parkolo , gara zs u zemeltete se, fenntarta sa 

13 051030 Nem vesze lyes (telepu le si) hullade k vegyes (o mlesztett 
begyu jte se, sza llí ta sa, a traka sa 

14 051050 Vesze lyes hullade k begyu jte se, sza llí ta sa, a traka sa 

15 063020 Ví ztermele s, - kezele s, - ella ta s 

16 064010 Ko zvila gí ta s 

17 066010 Zo ldteru let-kezele s 

18 066020 Va ros-, ko zse ggazda lkoda si egye b szolga ltata sok 

19 096015 Gyermeke tkeztete s ko znevele si inte zme nyben 

20 096025 Munkahelyi e tkeztete s ko znevele si inte zme nyben 

21 104037 Inte zme nyen kí vu li gyermeke tkeztete s 



 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Ózd Város Közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:   

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg és menti fel. A megbízás nyilvános 

pályázat alapján 5 év határozott időtartamra történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd 

Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony 2012. e vi I. to rve ny a munka to rve nyko nyve ro l 

2 Megbí za si jogviszony A Polga ri To rve nyko nyvro l szo lo  2013. e vi V. to rve ny  

3 Ko zalkalmazotti jogviszony A ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. e vi 
XXXIII. to rve ny 

4 Ko zfoglalkoztata si 
jogviszony 

A Ko zfoglalkoztata sro l e s a ko zfoglalkoztata shoz 
kapcsolo do , valamint egye b to rve nyek mo dosí ta sa ro l 
szo lo  2011. e vi CVI. to rve ny 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. 02. 13.  napján kelt, 17/2014. (II.13.)  okiratszámú 

alapító okiratot visszavonom. 

Ózd, 2017. január 12.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Ózdi 

Városüzemeltető Intézmény 2017. január 12. napján kelt, ………………………….…... napjától 

alkalmazandó 1/M/ÓVI/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 

tartalmának. 

Kelt: Miskolc, ……………………….. 

              P.H. 

Magyar Államkincstár 
 


