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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Jelen előterjesztés célja mindazon fenntartói döntések meghozatala, melyek 2013. 
január 1-től állami fenntartásba átkerülő iskoláink további működtetésével 
kapcsolatosan munkajogi vonatkozásban az átadást megelőzően szükségesek, 
valamint a köznevelési intézményrendszer további 
fenntartásához/működtetéséhez szükséges intézményi háttér megteremtése: az 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága feladat- és hatáskörének 
kibővítésével az intézmény Gazdasági Ellátó Központtá történő átalakítása. 
 
 
I.  Az előzmények: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
74-76 §-ai szerint 2013. január 1-től a települési önkormányzatok által fenntartott 
köznevelési intézmények az óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek, 
a települési önkormányzatok jogszabályban meghatározottak alapján működtetői 
szerepet kapnak.  
 
Az átvett köznevelési intézményeket a Kormány az általa kijelölt állami 
intézményfenntartó központ révén tartja majd fenn.  
Az állami intézményfenntartó központ az oktatásért felelős miniszter irányítása 
alatt működő, központi szervből és területi szervekből álló dekoncentrált 
struktúrájú központi államigazgatási szerv, amely az állami köznevelési 
közszolgáltatás keretében állami intézményfenntartással megbízott központi 
hivatalként működik.  
 
Illetékességi területe:  
- a járásokhoz igazodóan az általános iskola, az alapfokú művészeti iskola és a 
gimnázium fenntartásával kapcsolatosan a tankerület, 
 
- a megyei feladatellátás köréhez igazodóan a szakképzőiskola, a kollégium, a 
pedagógiai szakmai szolgáltató és pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén a 
megyeközponti tankerület. 
 
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában részvevő szerv a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ  (a továbbiakban: KIK), mely a 202/2012. (VII. 27.) 
Korm. rendelet alapján 2012. szeptember 1-jén megkezdte munkáját, a fenntartói 
jogok gyakorlásának előkészítését.  
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Az Nkt. értelmező rendelkezéseiben (4. §) pontosításra került a fenntartó 
fogalma, tekintettel arra, hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében 
fenntartott intézmények túlnyomó többségben települési önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokban működnek majd, továbbá ezen ingatlanok működtetését – a 3000 
főt meghaladó lakosságszámú településeken főszabály szerint -  a települési 
önkormányzat fogja végezni. 
 
2013. január 1-től:  
 

 Az óvodai feladatellátás tekintetében a fenntartói feladat- és hatáskörök 
változatlan tartalommal megmaradnak a települési önkormányzatoknál.  
Változnak a  finanszírozás egyes elemei az alábbiak szerint: 
A központi költségvetés fedezi: 
- az óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítő alkalmazottak bér- és 
járulékköltségeit 
- működtetési hozzájárulást, gyermekenként (54 EFt/fő)  
- ingyenes étkeztetési támogatást a jogosult gyermekeknek (68 EFt/fő) 
Az intézményfenntartó társulásokhoz kapcsolódó „ösztönző” normatíva 
megszűnik.  
 

 Az iskolai feladatellátás tekintetében a fenntartói, valamint a működtetői 
feladat- és hatáskörök elkülönülnek. 

 
A köznevelés állami sruktúrájában a fenntartói jogokat az állam 
gyakorolja, az általa létrehozott központi hivatalon, a KIK-en keresztül, a 
járási szintű tankerületek, illetve a megyeközponti tankerületek szerveként. 
 
A fenntartó feladat- és hatásköreit, releváns felelősségeit az Nkt. 83. § 
(2) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint: 
 
- dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, 
átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról,  
 
- dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába 
történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy 
időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves 
nyitvatartási idejének meghatározásáról,  
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- meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető 
térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható 
kedvezmények feltételeit,  
 
- meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, 
az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban 
szervezhető csoportok számát,  
 
- ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének 
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, 
nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett 
intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és 
gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint 
illetékes kormányhivatalnak,  
 
- a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás 
visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, 
törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,  
 
- jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési 
programját,  
 
- értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában 
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességét,  
 
- ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.  

 
A működtető az a települési önkormányzat, amely saját tulajdonát képező 
ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó  ingó és 
ingatlan vagyont üzemelteti saját forrásból. Biztosítja az iskolás gyermekek 
étkeztetését is, melyhez a központi költségvetésből az ingyenes étkeztetéshez 68 
EFt/fő támogatásra jogosult. 
A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló 
ingatlant – szerződésben foglalt módon és feltételekkel – az ingatlan 
rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és 
egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. 
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A működtető hatáskör- és feladatlistáját az Nkt. 76. §-a határozza meg, az 
alábbiak szerint: 
 
- köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, 
gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről,  
- köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 
ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan 
láthassák el,  
- feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, azonban az 
állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már 
nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat,  
- feladatához tartozik a köznevelési intézmények működéséhez szükséges 
eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-
átvétele, raktározása, készletek pótlása,  
- működteti, karbantartja a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt 
feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket,  
- javítja, karbantartja a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerzi a köznevelési 
közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.  
 
Fontos megjegyezni, hogy a taneszközök beszerzését az állam finanszírozza.  
 
A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő 
módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a 
működtető közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik (működtetői 
szerződés).  
 
A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - 
a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját 
forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi 
feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő 
személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági 
és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában külön 
jogszabályban meghatározott módon mentesül. A képviselő-testület erre 
vonatkozó nyilatkozata formakényszerhez kötött, annak szabályait a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Nkt. Vhr.) határozza meg.  
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Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló köznevelési intézmények 
jelenlegi és jövőbeni státusza 

 
2013. január 1.  Intézmény neve 2012. szeptember 1. 

Fenntartó/működtető Fenntartó  Működtető  
Alkotmány Úti Összevont 
Óvoda 

Ózd Város Önkormányzata 
(Domaháza,  Csernely) 

Béke Telepi Óvodák  Ózd Város Önkormányzata 
(Kissikátor) 

Petőfi Úti-Csépányi 
Összevont Óvoda 

Ózd Város Önkormányzata 
(Sajónémeti) 

Sajóvárkonyi-Táblai 
Összevont Óvoda 

Ózd Város Önkormányzata 
 

Városközponti 
Napköziotthonos Óvoda 

Ózd Város Önkormányzata 
 

Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

Ózd Város 
Önkormányzata 

KIK  
Járási tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata 

 
Árpád Vezér Általános  és 
Szakiskola 

Ózd Város 
Önkormányzata 

(Domaháza) 

KIK  
Ált.iskola:  

járási tankerület 
Szakisk.: 

megyeközponti 
tankerület  

Ált.iskola (székhely):  
Ózd Város 

Önkormányzata 
Szakisk.: 

Megyeközpontú 
tankerület 

Bolyky Tamás Általános 
Iskola 

Ózd Város 
Önkormányzata 

(Kissikátor) 

KIK 
Járási tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata 

 
Csépányi Általános Iskola Ózd Város 

Önkormányzata 
KIK 

Járási tankerület 
Ózd Város 

Önkormányzata 
Petőfi Sándor Általános 
Iskola 

Ózd Város 
Önkormányzata 

(Sajónémeti) 

KIK 
Járási tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata 

 
Sajóvárkonyi Általános 
Iskola 

Ózd Város 
Önkormányzata 

 

KIK 
Járási tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata 

 
Újváros Téri Általános 
Iskola 

Ózd Város 
Önkormányzata 

KIK 
Járási tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata 

Vasvár Úti Általános Iskola Ózd Város 
Önkormányzata 

KIK 
Járási tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata 

II. János Pál Katolikus 
Általános Iskola 

 Egri Főegyházmegye 

Széchenyi István 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Ózd Város 
Önkormányzata 

KIK 
Megyeközponti tankerület 
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B.-A.-Z. Megyei József Attila 
Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium 

B.-A.-Z. Megyei 
Intézményfenntartó 

Központ 

KIK 
Megyeközponti tankerület 

B.-A.-Z. Megyei  
Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási 
Tagintézménye 

B.-A.-Z. Megyei 
Intézményfenntartó 

Központ 

KIK 
Megyeközponti 

tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata  

Ózd Kistérségi Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 

Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása 

 

KIK  
Megyeközponti 

tankerület 

Ózd Város 
Önkormányzata 

 
II. Javaslatok: 
1. 2013. január 1-től az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 

feladatellátása az alábbiak szerint változzon meg: 
a.)Az óvodai intézményrendszer pénzügyi-gazdasági feladatainak további, 

változatlan tartalommal történő ellátása. 
b.)Ózd Város Önkormányzata által működtetett intézményekben az 

üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával 
kapcsolatos teendők teljeskörű ellátása, ezen belül a főző és melegítő 
konyhák központi működtetése, valamint az épületek takarításával, 
karbantartásával és a szükséges felújításával kapcsolatos szakmai, 
pénzügyi és gazdasági feladatellátás. 

2. Javasolt a tanulóétkezetéshez, az épületek takarításához, az épületek 
karbantartásához az eddig (iskolákban) biztosított álláshelyeknek az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága jelenlegi álláshelyeihez való csatolása, 
melyek megnövelendők a legszükségesebb – kizárólag a telephelyeken 
elvégzendő – adminisztrációs státusz számmal. 

3. Javasolt a kibővült feladat- és hatáskörrel működő intézmény nevének 
„Gazdasági Ellátó Központ”-ra (GEK) módosítása 

4. Javasolt azon fenntartói döntések meghozatala, melyek alapján a munkáltatói, 
munkavállalói jogok és kötelezettségek biztosíthatók az áthelyezések 
munkajog szabályai szerinti lebonyolításához az alábbiak szerint:  

 
a.) Apáczai Csere János Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 
6 fővel csökken:  
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
1 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető 
3 fő takarító 
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b.) Árpád Vezér Általános  és Szakiskolában az általános iskola (székhely) 
feladatellátásában a technikai álláshelyek száma  13 fővel csökken: 
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
7 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, gépkocsivezető 
3 fő takarító 
 
c.) Bolyky Tamás Általános Iskolában a technikai dolgozók száma 11 fővel 
csökken: 
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
5 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
4 fő takarító 
 
d.) Csépányi Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 7 fővel 
csökken: 
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
1 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, fűtő 
3 fő takarító 
 
e.) Petőfi Sándor Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 8 fővel 
csökken: 
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
2 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó  
4 fő takarító 
 
f.) Sajóvárkonyi Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 9 fővel 
csökken: 
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
3 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető 
3 fő takarító 
 
g.) Újváros Téri Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 11 fővel 
csökken: 
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
6 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
3 fő takarító 
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h.) Vasvár Úti Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 16 fővel 
csökken: 
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
7 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
7 fő takarító 
 
i.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága álláshelyeinek száma 
81 fővel növekszik: 
8 fő gondnok/élelmezésvezető 
32 fő konyhai dolgozó 
11 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető 
30 fő takarító 

 
 
Az  intézményi létszámadatokat az előterjesztés 1. melléklete, a  GEK szervezeti 
felépítését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 
 
Jelen átalakítási javaslat az ágazatban az álláshelyek számát nem csökkenti, 
fenntartói döntés miatt közalkalmazott nem veszíti el állását.  
 
A határozat mellékleteként javasolt módosított alapító okirat a 2013. évre 
áthúzódó közüzemi számlák (ill. egyéb kapcsolódó kifizetések) miatt még 
tartalmazza a szakképzéshez kapcsolódó szakfeladatokat, melyek a következő 
módosításnál kikerülnek a dokumentumból. Amennyiben a zeneiskola és a 
pedagógiai szakszolgálat működtetésével kapcsolatosan a végső döntések 
megszületnek, a GEK Alapító Okirata várhatóan további módosításra szorul.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen! 



1. melléklet  
 

Fenntartáshoz szükséges álláshelyek száma 
2012. október 4. 

Fenntartáshoz/működtetéshez szükséges 
álláshelyek száma 

2013. január 1. 
 Pedagógus Technikai Összesen Pedagógus Technikai Összesen 
Óvodák 114 94 208 114 94 208 
Iskolák 266 106 372 0 81 81 
AOIG 0 15 15 0 15 15 
Összesen   380 215 595 114 190 304 
Csökkenés  266 25 287    

 
Az óvodákban a 94 fő technikai dolgozóból 54 fő dajka.  
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 15 fős létszámából 5 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető. 
A 25 fős technikai létszám csökkenése: 11 fő Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 
  (A 25 fő várhatóan 2013. január 1-jén    7 fő iskolatitkár 
 a KIK alkalmazotti létszámába átkerül.)   2 fő egyéb (Árpád) 
   2 fő szakiskola adminisztrátor (Árpád) 
   3 fő takarító (Árpád szakképző) 
A működtetéshez szükséges álláshelyek száma az iskolákban: 81 fő 
 

 Gondnok Konyha Takarító Karbantartó, fűtő, 
gépkocsivezető 

Összesen 

Apáczai Általános Iskola 1 1  3 1 6 
Árpád Vezér Általános Iskola 1 7 (főző) 3 2 13 
Bolyky Tamás Általános Iskola 1 5 (főző) 4 1 11 
Csépányi Általános Iskola 1 1 3 2 7 
Petőfi Sándor Általános Iskola 1 2 4 1 8 
Sajóvárkonyi Általános Iskola 1 3 3 2 9 
Újváros Téri Általános Iskola 1 6 (főző) 3 1 11 
Vasvár Úti Általános Iskola 1 7 (főző) 7 1 16 
Összesen  8 32 30 11 81 
      



 2 
2. melléklet  

 
 



 
Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2012. (XI.  22.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban működő, állami 
fenntartásba kerülő köznevelési intézmények további működtetésével 

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1. A Képviselő-testület az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága nevét 
2013. január 1-i hatállyal Gazdasági Ellátó Központ névre módosítja, az 
intézmény Alapító Okiratának módosító okiratát, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 1., illetve 1/a. 
mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására  a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős a  törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedésekért:  
               - Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
 
 
 
2. A Képviselő-testület 2012. december 31-i hatállyal elrendeli a fenntartásában 
működő iskolák technikai álláshelyeinek 81 fővel való csökkentését az alábbiak 
szerint, valamint hozzájárul az érintett közalkalmazottak Gazdasági Ellátó 
Központban áthelyezéssel történő továbbfoglalkoztatásához. 
 
 

2.1. Apáczai Csere János Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma  
6 fővel csökken:  
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
1 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető 
3 fő takarító 
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2.2. Árpád Vezér Általános  és Szakiskolában az általános iskola (székhely)  
        feladatellátásában a technikai álláshelyek száma  13 fővel csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
7 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, gépkocsivezető 
3 fő takarító 

 
 
2.3. Bolyky Tamás Általános Iskolában a technikai dolgozók száma 11 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
5 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
4 fő takarító 

 
 
2.4. Csépányi Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 7 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
1 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, fűtő 
3 fő takarító 

 
 
2.5. Petőfi Sándor Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 8 fővel  
       csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
2 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó  
4 fő takarító 

 
 
2.6. Sajóvárkonyi Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 9 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
3 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető 
3 fő takarító 
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2.7. Újváros Téri Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 11 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
6 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
3 fő takarító 
 

 
2.8. Vasvár Úti Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 16 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
7 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
7 fő takarító 
 

Felelős:  intézményvezetők 
 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 
 
3. A Képviselő-testület 2013. január 1. hatállyal a Gazdasági Ellátó Központ 
álláshelyeinek számát 96 főben állapítja meg.  
Felelős:  Gazdasági Ellátó Központ vezetője 
Határidő:  értelemszerűen 

 
 



1.  melléklet a …../2012. (XI. 22.) határozathoz 
 
 

AZ ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  …/2012. (XI. 22.)  
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló 21. § (3) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. A költségvetési szerv neve:  Gazdasági Ellátó Központ 
    Rövidített neve:     GEK” 
 
 
 
      
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:   
 

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 az 
üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos 
teendők teljeskörű ellátása, a főző és melegítő konyhák központi működtetése, 
valamint az érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges 
felújításával kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása. 

  
    Szakágazati besorolás:   
    Óvodai nevelés  851020 
       
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.  
 
 
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak 
ellátása. 
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- Alkotmány Úti Összevont Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
- Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1.” 
 
 
 
3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„6.  Működési köre: Ózd város közigazgatási területén ellátja az önállóan 

működő közoktatási intézmények pénzügyi-gazdasági 
feladatait, valamint 
Ózd Város Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézményekben a működtető feladatait.” 

 
 
4. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
        3600 Ózd, Városház tér 1.” 
 
5.  Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„15. Telephelye(i): 
  
Karbantartó Műhely 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Apáczai Csere János Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
 
Árpád Vezér Általános  Iskola  épületei 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Bolyky Tamás Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
 
Csépányi  Általános Iskola épületei 3661 Ózd, Csépányi út 117. 
 3661 Ózd, Csépányi út 133. 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola épülete 3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
 
Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
Újváros Téri Általános Iskola épülete 3600 Ózd, Újváros tér 1. 
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Vasvár Úti Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
 3600 Ózd, Vasvár út 56.” 
 
6.  Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
- Az Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló 
8110. hrsz.-ú, 807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534 Ft. 
 
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral 
(3600 Ózd, Kőalja út 149. szám). 
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
oktatási épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 
Ózd, Kőalja út 147. szám). 
 
- 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlanon található, az általános iskola által 
használt oktatási épület, tornaterem, sport- és egyéb udvar, ebédlő (Ózd, Árpád 
vezér út 13.). 
- Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 
730,78 m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei. 
 
 - 8696/1 hrsz.  9247 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.  (3600 Ózd, 
Bolyki Tamás út 42.) 
 
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 
iskolai épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb 
udvarral (3661 Ózd, Csépányi út 117. szám).  
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
kultúrház épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, 
Csépányi út 133. szám). 
 
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta 
található oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, 
ebédlővel, technikai épülettel (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. szám). 
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- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a 
rajta található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb 
udvarral, ebédlővel garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. 
szám). 
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
kultúrházzal és udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám). 
- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.) 
 
 
- 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta 
található oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a hozzá tartozó 
sport- és játszó udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám). 
 
- 7714/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan,   a rajta 
található oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral.   (3600 
Ózd, Vasvár út 37/A. szám). 
- 7344 hrsz. alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár 
út 56. szám). 
 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.” 
 
 
7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. november 22. 
    
 
 
 Fürjes Pál  
 polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratának módosító okiratát 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  …./2012. (XI.22.)  határozatával 
hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat  2013. január 1. napján lép hatályba.  
 



1.a. melléklet a …../2012. (XI. 22.)  határozathoz 
 

 
Gazdasági Ellátó Központ 

Alapító Okiratának 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  …/2012. (XI. 22.)  
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló 21. § (3) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja 
ki: 
 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Gazdasági Ellátó Központ 
    Rövidített neve: GEK 
 
 
2. Székhelye:   3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 244/KH/1995. (XI. 7.) 
 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:   
 

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 az 
üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos 
teendők teljeskörű ellátása, a főző és melegítő konyhák központi működtetése, 
valamint az érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges 
felújításával kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása. 

  
    Szakágazati besorolás:   
    Óvodai nevelés  851020 
       
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.  
 
 
 
 
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak 
ellátása. 
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- Alkotmány Úti Összevont Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
- Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. 
 
  
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
- Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
- Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
- Óvodai nevelés, ellátás 851011 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 
- Nemzetiségi  óvodai nevelés, ellátás 851013 
- 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 

- Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű 

  általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021 
  (5–8. évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
   rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022 
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 
  (nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok) 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122 
   szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 853131 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 853132 
  (9–10. évfolyam) 
- Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű szakiskolai  
  oktatása   (9–10. évfolyam) 853133 
- Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 853134 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  
  oktatás a szakképzési évfolyamokon 853211 
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali  
  rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 
- Nemzetiségi  tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853213 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  
  oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221 
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali  
  rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222 
- Nemzetiségi  tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853223 
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- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési          
   évfolyamokon 853231 
- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai  
   szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232 
- Felsőfokú szakképzés 854211 
- Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű 
  általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)                                   852023 

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 
- Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 
- Nemzetiségi  tanulók napközi otthoni nevelése 855913 
- Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 

- Nemzetiségi  tanulók általános iskolai  tanulószobai nevelése 855916 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat 
rendszere: 
 
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Egyéb vendéglátás 562920 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    680002 
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 852024 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás  890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
 
6.  Működési köre: Ózd város közigazgatási területén ellátja az önállóan 

működő közoktatási intézmények pénzügyi-gazdasági 
feladatait, valamint 
Ózd Város Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézményekben a működtető feladatait. 

 
 
 
 
 
7. Irányító szerv neve, székhelye:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
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    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
8. Gazdálkodási besorolása: 
    Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
 
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az 
egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
Egyéb esetekben a  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 
 
 
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
 
13. Nemzetiségi  és más feladatai: - 
 
 
14. Tagintézményei:     - 
 
 
15. Telephelye(i): 
  
Karbantartó Műhely 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Apáczai Csere János Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
 
 
 
 
 
 
Árpád Vezér Általános  Iskola  épületei 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
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Bolyky Tamás Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
 
 
Csépányi  Általános Iskola épületei 3661 Ózd, Csépányi út 117. 
 3661 Ózd, Csépányi út 133. 
 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola épülete 3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
 
 
Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
 
Újváros Téri Általános Iskola épülete 3600 Ózd, Újváros tér 1. 
 
 
Vasvár Úti Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
 3600 Ózd, Vasvár út 56. 
 
 
16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
- Az Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló 
8110. hrsz.-ú, 807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534 Ft. 
 
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral 
(3600 Ózd, Kőalja út 149. szám). 
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
oktatási épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 
Ózd, Kőalja út 147. szám). 
 
 
- 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlanon található, az általános iskola által 
használt oktatási épület, tornaterem, sport- és egyéb udvar, ebédlő (Ózd, Árpád 
vezér út 13.). 
- Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 
730,78 m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei. 
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 - 8696/1 hrsz.  9247 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.  (3600 Ózd, 
Bolyki Tamás út 42.) 
 
 
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 
iskolai épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb 
udvarral (3661 Ózd, Csépányi út 117. szám).  
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
kultúrház épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, 
Csépányi út 133. szám). 
 
 
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta 
található oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, 
ebédlővel, technikai épülettel (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. szám). 
 
 
- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a 
rajta található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb 
udvarral, ebédlővel garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. 
szám). 
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
kultúrházzal és udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám). 
- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.)  
  (A Római Katolikus Egyház tulajdonában áll.) 
 
 
- 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta 
található oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a hozzá tartozó 
sport- és játszó udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám). 
 
 
- 7714/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan,   a rajta 
található oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral.   (3600 
Ózd, Vasvár út 37/A. szám). 
- 7344 hrsz. alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár 
út 56. szám). 
 
 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
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17. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 
 
 
Ózd, 2012. november 22. 
 
 
 
 Fürjes Pál 
 polgármester  
 
 
 
Záradék: 
 
A Gazdasági Ellátó Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  …/2012. (XI. 22.)  határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2013. január 1. napján lép hatályba.  
 
 


