
 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 

alapító okiratának módosítására  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ózd, 2016. december 15.  

 

Előterjesztő:  Ózdi Városüzemeltető Intézmény  

   igazgatója 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. napjától 

rendelkezik arról, hogy az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.  

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2016. (XII.5.) határozatával 

döntött az Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami 

működésbe vételével összefüggő átadás-átvétellel kapcsolatos megállapodás és 

vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról.  

Fentiekből adódóan az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (továbbiakban: Intézmény) 

kezelésében lévő, és alapító okiratában szereplő, az iskolák üzemeltetése 

feladatellátásához kapcsolódó telephelyei és kormányzati funkciók vonatkozásában 

változások átvezetése szükséges, amely az alapító okirat 1.2., valamint 4.1., 4.3. és 4.4. 

pontját érinti. 

A Képviselő-testület 223/2016. (XII.5.) döntésén túl az Intézmény feladatellátásának 

racionalizálása miatt az Ózd, Október 23. tér 1. szám alatti címen az Intézmény 

működése megszűnik, ezért szükségessé válik a székhely módosítása a 3600 Ózd, Zrínyi 

út 5/B. címre, melyet az Alapító Okiraton szintén szükséges átvezetni. 

 

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

elfogadni szíveskedjen! 

  



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2016. (XII.  …) 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. 

Határidő: a döntést követően azonnal 

Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

  Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője 

  



1. melléklet a 

…../2016. (XII.15.) határozathoz 

Okirat száma: 2/M/ÓVI/2016 

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 …../2016. (XII. 15.) 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 Tamás Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 42. 

2 
Csépányi Általános Iskola 
melegítőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Csépányi út 117. 

3 Karbantartó műhely 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 

4 
Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola 
melegítőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Kőalja út 147. 

5 
Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 

6 
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 
melegítőkonyhájának épületei 

3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 

7 
Sajóvárkonyi Általános Iskola 
melegítőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Mekcsey út 205. 

8 
Újváros Téri Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Újváros tér 1. 

9 
Vasvár Úti Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 

10 
Vasvár Úti Tehetséggondozó Központ 
melegítőkonyhájának helyiségei 

3600 Ózd, Vasvár út 56. 

11 Gyepmesteri telep 3600 Ózd, Rombauer tér 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 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Ózd, 2016. december … 

 

 

Janiczak Dávid 

polgármester  

 



1/a. melléklet 

…../2016. (XII.15.) határozathoz 

 

Okirat száma: 2/A/ÓVI/2016. 

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 Tamás Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 42. 

2 
Csépányi Általános Iskola 
melegítőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Csépányi út 117. 

3 Karbantartó műhely 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 

4 
Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola 
melegítőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Kőalja út 147. 

5 
Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 

6 
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 
melegítőkonyhájának épületei 

3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 

7 
Sajóvárkonyi Általános Iskola 
melegítőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Mekcsey út 205. 

8 
Újváros Téri Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Újváros tér 1. 



9 
Vasvár Úti Általános Iskola 
főzőkonyhájához tartozó helyiségek 

3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 

10 
Vasvár Úti Tehetséggondozó Központ 
melegítőkonyhájának helyiségei 

3600 Ózd, Vasvár út 56. 

11 Gyepmesteri telep 3600 Ózd, Rombauer tér 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: 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041232 Start-munka program – téli közfoglalkoztatás 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041236 Országos közfoglalkoztatási program  

8 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

9 042180 Állat-egészségügy 

10 045120 Út, autópálya építés 

11 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

12 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 



13 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

14 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

15 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

16 064010 Közvilágítás 

17 066010 Zöldterület-kezelés 

18 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

19 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

20 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

21 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

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:   

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. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2 Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

3 Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

4 Közfoglalkoztatási jogviszony A Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

  



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. 

 

 

 

 

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 2016. december …. napján kelt, 2017. január 1. napjától 

alkalmazandó 2/M/ÓVI/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 

tartalmának. 

Kelt: Miskolc, ………………………..P.H. 

 

Magyar Államkincstár 
 


