
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

 

az óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetésével, valamint óvodai 
intézmények átszervezésével kapcsolatos további döntések meghozatalára 

 

 

 

 

 

 

 

Ózd, 2013. június 20. 

 

      

 

       Előterjesztő: Alpolgármester 

       Előkészítő: Humánerőforrás és  
       Képviselő-testületi Osztály 
 



 

A Képviselő–testület a 141/2013.(V.23) határozatával döntéseket hozott az óvodai 

intézményfenntartó társulások megszüntetéséről és óvodai intézmények 

átszervezéséről. 

A Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatósága 2013. május 30-án közzétett 

körlevelében tájékoztatta az EMMI és a KIM végső álláspontjáról és értelmezéséről a 

települési önkormányzatokat a helyi önkormányzatok köznevelési feladatai ellátásának 

lehetséges módozataival kapcsolatosan, ugyanis a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 74.§ (2) bekezdésében foglaltak az óvodai nevelési feladatellátás 

kérdéskörében nem egyértelműen, illetve hiányosan fogalmazták meg a lehetséges 

szerződéses formákat. 

A Kincstár az átszervezés okiratainak törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez mindezen 

okokból hiánypótlási, valamint módosítási felhívást intézett Ózd Város 

Önkormányzata felé, melynek végrehajtásához az elfogadott határozat egyes pontjait 

és egyes okiratait az alábbiak szerint módosítani szükséges: 

- Ózd Város Önkormányzata és Kissikátor Község Önkormányzata „Köznevelési 

szerződés” helyett Feladat-ellátási szerződést köt az óvodai feladatellátás 

átvállalásával kapcsolatosan. A szerződés tartalmi elemei változatlanok 

maradnak.  

- A Béke Telepi Óvodák, az Alkotmány Úti Összevont Óvoda, valamint a Petőfi 

Úti – Csépányi Összevont Óvoda alapító okiratában a határozat mellékletét 

képező módosító okiratok tartalma szerinti technikai, formai módosításokat 

szükséges elvégezni.  



Határozati javaslat 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

... /2013. (VI.20.) határozata 
az óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetésével, valamint óvodai 
intézmények átszervezésével kapcsolatos további döntések meghozataláról  

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület az óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetéséről, 
valamint óvodai intézmények átszervezéséről szóló 141/2013. (V.23.) határozat 
(a továbbiakban: Határozat) 1.4 pontjában, 2/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 a Határozat 2.3 pontjában, 4/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 a Határozat 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 „3.2. Ózd Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt  Kissikátor 
Község Önkormányzatával a kissikátori lakóhellyel  rendelkező óvodáskorú 
gyermekek óvodai nevelésben való  részesítésére. A Képviselő-testület a 
feladat-ellátási szerződést a határozat 6. melléklete szerint hagyja jóvá, 
aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.” 

4. A Határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.  

5. A Képviselő-testület a Határozat 3.3 pontjában, 7/a. melléklet szerint 
jóváhagyott alapító okiratot jelen határozat 4. melléklete szerint módosítja, és 
az egységes szerkezetű alapító okiratot a jelen határozat 4/a. melléklete szerint 
hagyja jóvá. 

 
 Határidő:  döntést követően azonnal 
 Felelős:  Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 

6. A Képviselő – testület elrendeli a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedések megtételét. 
 

 Határidő:  Dokumentumok aláírását követően azonnal 
 Felelős:  Pénzügyi Osztály vezető 



 

1. melléklet a .../2013. (VI.20.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT  MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Alkotmány Úti 
Összevont Óvoda 2013. május 23. napján kiadott, 141/2013 (V.23.) 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 3.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
  „3. Jogelődjének megnevezése, székhelye: nincs.” 
 

2. Az alapító okirat 7.2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
       „7.2. Alapító, fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata  
                             3600 Ózd, Városház tér 1.” 
                       
 

       3. Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
     
    „9. Vezetőjének megbízási rendje:                      
       A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ alapján.”  
                  
       
   4. A 2013. május 23-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg 
lép: 

 
„Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi 
Alkotmány Úti Összevont Óvoda 2013. május 23. napján kelt 141/2013. (V.23.) 
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013. 
(VI.20.) számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Ózd, 2013. június 20. 
 
                               Fürjes Pál 
         polgármester 



 

1/ a.  melléklet a .../2013. (VI.20.) 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:  Ózdi Alkotmány Úti Összevont  Óvoda 
OM azonosítója:   028511 

 
     2. 
             2.1 Székhelye:  3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
     
             2.2 Telephelye:  

     Tagintézmény megnevezése, címe:         Ózdi Alkotmány Úti Összevont  
  Óvoda   
  Mogyorósvölgyi Tagóvodája 

 3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A. 
 

3. Jogelődök megnevezése, székhelye: nincs 
      
    4. 
   4.1 Közfeladata:  

      Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §   
      (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás.   

  
         4.2 Szakágazati besorolása: 

        Óvodai nevelés  851020 
 
5. 

 
      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 
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai fejlesztő programot 
szervez. 

 
          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 851013  
Magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelés  
 
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  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
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 Alkotmány Úti Összevont Óvoda (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 Alkotmány Úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi Tagóvodája: 48-as út, Ady 
Endre utca, Bartók Béla utca, Bányász utca, Béke utca, Bem út, Cserdalápa utca, 
Egyház völgy, József Attila út, Karu utca, Kazinczy Ferenc utca, Kenderszer út, 
Mogyorós völgy, Pázmány út, Rákóczi Ferenc utca, Révay utca, Sturman utca 
 
7. 
      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 Alkotmány Úti Összevont Óvoda (székhelyen)   100 fő 
Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda  
            Mogyorósvölgyi Tagóvodája         70 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. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi 
Alkotmány Úti Összevont Óvoda 2013. május 23. napján kelt 141/2013. (V.23.) 
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013. 
(VI.20.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Ózd, 2013. június 20. 
 Fürjes Pál  
                                                          polgármester 



2. melléklet a .../2013. (VI.20.) határozathoz 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT  MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda 
2013. május 23. napján kiadott, 141/2013.(V.23.) 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  6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„ 6.2. Alapító, fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
      3600 Ózd, Városház tér 1.” 
 

 
2    Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
            „ 8. Vezetőjének megbízási rendje:  
  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ 
alapján.” 

        
       
3.  A 2013. május 23-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Petőfi Úti - 
Csépányi Összevont Óvoda 2013. május 23. napján kelt 141/2013.(V.23.) számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013.(VI.20.) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
Ózd, 2013. június 20. 
                                Fürjes Pál 
         polgármester  



 

2/a. melléklet a .../2013. (VI.20.) 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:                 Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont  Óvoda 
    OM azonosítója:                                           201795 
 
2. 
    2.1 Székhelye:                                                    3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
                                                                           
    2.2 Telephelyei:  

     Tagintézmények megnevezése,  
                                             címe:                 Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda           
 Damjanich Úti Tagóvodája 
 3600 Ózd, Damjanich út 3. 
  
                                                                       Ózdi Petőfi Úti  - Csépányi Összevont Óvoda 
 Csépányi Tagóvodája 
 3661 Ózd, Csépányi út 214. 
 
                                                                       Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda 
 Somsályi Tagóvodája 
 3662 Ózd, Somsály út 15. 
 
3. 
    3.1 Közfeladata:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)    
 bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás.   

  
 
    3.2 Szakágazati besorolása: 

        Óvodai nevelés  851020 
4. 
 
      4.1 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.  



 
          4.2 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 képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai fejlesztő programot szervez. 

 
          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása      851012  

Az a 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 851013  
Magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelés  
 
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  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
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. 
 
       4.3   Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
                 - óvodai nevelés  
                 - nemzetiséghez tartozó óvodai nevelése  
                 - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű    
                   gyermekek óvodai nevelése 
  

         4.4 Kötelezően előírt kiegészítő adatok: 



                 - Cigány kulturális nevelést folytató óvoda 
                    (Cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven)  
 
 
    5. Illetékességi, működési köre: Ózd Város alábbi közterületei: 
   
 Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda (székhely): Baross Gábor utca, Budai Nagy 
Antal utca, Derkovits Gyula utca, Eötvös Lóránd utca, Gábor Áron utca, Irinyi János utca, 
Jedlik Ányos utca, Lechner Ödön utca, Március 15. utca (páratlan 1-39, páros 2-58), Nap 
utca,  Nyár utca, Petőfi Sándor út, Puskás Tivadar út, Ráctag út, Vásárhelyi Pál utca, Velence 
telep, Volny József út, Ybl Miklós utca, Zsély Aladár utca, Kunt Ernő utca, Roób József utca, 
Zsolnay tér, Kárpáti utca, Susa út, Liszt Ferenc út, Kodály Zoltán utca, Csaba út, Széchényi 
István utca, Batthyány út, Szigligeti út, Ifjúsági út, Mosonyi Mihály út, Wesselényi utca, 
Balassi Bálint utca, Bláthy utca, Cséthy utca, Kálmán Imre utca, Thököly utca, Mészáros 
Lázár utca, Székely Bertalan utca, Temesvári utca, Tormás utca, Uraj út, Verne Gyula utca 
 
Ózdi Petőfi  Úti - Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvodája: Bercsényi Miklós 
utca, Bólyai Farkas utca, Damjanich út, Egressy Gábor utca, Fráter György utca, Körte völgy 
Muskátli utca, Nefelejts utca, Kőalja út (páratlan 1-41, páros 2-46), Németh László utca, 
Pásztor utca, Rózsavölgyi utca, Szegfű utca, Szenna utca, Sziklás tető, Vadász utca, Vasút utca 
(1-11.) 

 
Ózdi Petőfi  Úti - Csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvodája: Nagyvölgyi út, Ács utca, 
Arany János utca, Deák út 130-ig, Csépány út, Domb utca, Fenyő utca, Gubonnai út, Gyergyó 
utca, Győzelem út, Hegyi utca, Hossó utca, Ibolya utca, IV. Béla utca, Lam út, Márton utca, 
Nád utca, Nagyvölgyi út, Nyárjasalja utca, Pál Gazda köz, Semmelweis utca, Újtelepi utca, 
Zrínyi Miklós út, Csépányi út 

   
Ózdi  Petőfi  Úti - Csépányi Összevont Óvoda Somsályi Tagóvodája: Rózsadomb út, Rendelő 
út, Boróka út, Deák út 131-től, Akna út, Wörösmarty út, Tölgyfa út, Páfrány út, Szép út, 
Somsályfő telep, Somsályi út, Iskola út, Nyírfa út, Kisdobos út 

 
6. 
     „6.1 Irányító szerv neve, székhelye:     Ózd Város Önkormányzatának  
      Képviselő-testülete 
      3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
      6.2  Alapító, fenntartó neve és címe: 
      Ózd Város Önkormányzata 
      3600 Ózd, Városház tér 1. 

 
     7. Gazdálkodási besorolása: 

 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdaságit feladatait a Gazdasági 
Ellátó Központ (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el. 
 
8. Vezetőjének megbízási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.  
 



9. 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. 
 
10. Az intézmény típusa: óvoda 

 
11.Maximális gyermeklétszám: 

 
 Ózdi Petőfi Úti  – Csépányi Összevont Óvoda (székhelyen)   100 fő 
 Ózdi Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvodája    50 fő 
 Ózdi Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvodája               75 fő 
 Ózdi Petőfi Úti – Csépányi Összevont  Óvoda Somsályi Tagóvodája                 25 fő 
 

12.    A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 
a.) 1175 hrsz .alatt nyilvántartott 1061 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda  

épülettel és hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 26-28. szám). 
 
b.) 1550 hrsz. alatt nyilvántartott 1842 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 

épülettel, raktár helyiségekkel és játszó udvarral (3600 Ózd, Damjanich út 3. szám). 
 
c.) 18404 hrsz. alatt nyilvántartott 1602 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda 

épületével és a 18403 hrsz. lakóházas ingatlannal (3661 Ózd, Csépány út 214. szám); 
 
d.) 18719 hrsz. alatt nyilvántartott 2078 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda 

épületével és a hozzá tartozó játszó udvarral (3661 Ózd, Somsály út 15. szám); 
 
e.) 18718 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, a rajta található idősek otthona épületével  
   (3661 Ózd, Somsály út 14. 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. 
 
13. 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. 

 
Záradék: 

 



Jelen alapító okirat 2013. július 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi Petőfi Úti – 
Csépányi Összevont Óvoda 2013. május 23. napján kelt 141/2013.(V.23.) számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013.(VI.20.)  
számú határozatával hagyta jóvá. 

 
     Ózd, 2013. június 20. 
 
     Fürjes Pál 
             polgármester       



3. melléklet a …/2013.(VI.20.) határozathoz 

„6. melléklet a 141/2013. (V.23.) határozathoz 
 

Feladat-ellátási szerződés 
 

amely létrejött 
 
Kissikátor Község Önkormányzata (3627 Kissikátor, Táncsics út 51. sz., a továbbiakban: 
megbízó önkormányzat) képviseletében Kocsik László Csaba polgármester; 
 
Ózd Város Önkormányzata (székhelye 3600 Ózd, Városház tér 1., a továbbiakban: megbízott 
önkormányzat) képviseletében Fürjes Pál polgármester között (a megbízó önkormányzat és a 
megbízott önkormányzat együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételek mellett: 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízó önkormányzat az óvodai nevelési 
feladatellátásról – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) 
bekezdés szerinti formában történő biztosításához szükséges szakmai feltételek 
hiányában – a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladat-ellátási szerződés útján 
gondoskodik. 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről 

az óvodás korú gyermekeket, a megbízott önkormányzat által fenntartott Ózdi Béke 
Telepi Óvodák (3600 Ózd, Újváros tér 2.), mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési 
intézmény felveszi, és őket ott óvodai nevelésben részesíti. 

 
3. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési 

szolgáltatások után a törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat 
nem fizetnek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek pedagógiai szakmai 
szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről felvett 
gyermekekkel azonos módon részesülnek. 

 
4. Megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért hozzájárulást fizet a 

megbízott önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalással két 
részletben. Az első részlet átutalása tárgyév március 15. napjáig, a második részlet 
átutalása tárgyév szeptember 15. napjáig esedékes. 

 
5. A hozzájárulás összegét a felek költségvetési évenként a megbízott önkormányzat által 

fenntartott óvodába járó gyermekek után, az egy óvodásra jutó, állami forrással és 
étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadások alapulvételével 
állapítják meg tárgyév február 15. napjáig. 2013. évben a hozzájárulás összege 80.000 
Ft / fő / év. Az étkezési támogatást a kissikátori gyermekek számára a megbízott 
önkormányzat igényli. 

 
6. A felek a tényleges költségekkel,  feladatra ténylegesen járó állami támogatással a 

megbízó közigazgatási területéről az 5. pontban leírtak alapján számított tényleges 
létszám figyelembe vételével a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el 
egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 

 



7. A nevelési évben a közigazgatási területéről beiratkozott gyermek számáról, adatairól 
a megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig tájékoztatást kap. 

 
8. A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai 

nevelésre (valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges 
beküldési költségekről. 

 
9. Megbízó önkormányzat vállalja, hogy saját költségen biztosítja a kissikátori óvodás 

gyermekek felnőtt kísérettel történő oda – vissza utaztatását. 
 

10. E köznevelési  szerződést a felek 2013. július 1. napjától határozatlan időtartamra 
kötik meg. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás 
időpontja előtt írásban mondhatják fel. 

 
11. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 

 
12. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Ózdi  

Járásbíróság székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

 
 

Záradék: 
 
A feladat-ellátási szerződést Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
.../2013.(VI.....) határozatával, Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete .../2013.(VI......) határozatával jóváhagyta. 
 
 
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a 
szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Kissikátor, 2013. június ....              Ózd, 2013. június …..  
 
 
……………………………..   ………………………………. 

    Kocsik László Csaba         Fürjes Pál 
           polgármester        polgármester 

Kissikátor Község Önkormányzata          Ózd Város Önkormányzata” 
 
 



   

      4. melléklet a .../2013. (VI.20.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Béke Telepi Óvodák 2013. 
május 23. napján kiadott 141/2013.(V.23.) 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 4.1. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
„Feladat-ellátási szerződés alapján átvállalja Kissikátor község óvodai 
ellátási feladatát.” 

 
2. Az alapító okirat 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul.  

 
                 „6.2. Alapító, fenntartó neve és címe: 
 Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1.” 
                                     
      3. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
      „8. Vezetőjének megbízási rendje: 
 
                 Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §   
                 alapján.” 
     

  4. A 2013. május 23-án kiadott alapító okirat  záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„Záradék: 
 

Jelen alapító okirat 2013. július 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi Béke 
Telepi Óvodák 2013. május 23. napján kelt 141/2013.(V.23.) számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013.(VI.20.) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
Ózd, 2013. június 20. 
 
       Fürjes Pál 
     polgármester 



4/a. melléklet a .../2013. (VI.20.) 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:           Ózdi Béke Telepi Óvodák 
         OM azonosítója:          028524 
 
 2. 
    2.1 Székhelye:  3600 Ózd, Újváros tér 2. 
     
    2.2 Telephelye:  
     Tagintézmény megnevezése, címe:                Ózdi Béke Telepi Óvodák  
  Árpád Vezér Úti Tagóvodája 
                                                                                    3600 Ózd, Árpád v. út 33. 
3. 
 
    3.1 Közfeladata:  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)    
 bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás.   
  
    3.2 Szakágazati besorolása: 
        Óvodai nevelés  851020 
 
4. 
      4.1 Alaptevékenysége: 
 
Ellátja a három éves kortól a tankötelezettség teljesítésig a gyermekek óvodai 
nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai 
előkészítést, és az óvodai étkeztetést. Feladat-ellátási szerződés alapján átvállalja 
Kissikátor község óvodai ellátási feladatát. 
 
 
          4.2 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. 
    
 
          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása     851012  
Az a 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. 
 
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  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
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. 
 
       4.3   Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
                 - óvodai nevelés  
                 - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű    
                   gyermekek óvodai nevelése 
  

5.) Illetékességi, működési köre: 
  
Ózdi Béke Telepi Óvodák (székhely): Kissikátor község közterületei, valamint Ózd 
Város alábbi közterületei: Újváros Tér, Bibó út, Bolyki Főút, Halász u, Szent István út, 



Baranyai út, Bolyki Tamás út, Búzás völgy, Debreceni út, Kölcsey út, Gömöri u, 
Március 15. út, Nagy Imre út, Szentsimon településrész 
   
Ózd Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvodája: Ózd Város alábbi közterületei: 
Árpád Vezér út, Bulcsú út, Lehel v. út, Szabolcs köz, Géza út, Strand út, Malom út, 
Zrínyi út 
 
     6. 
      6.1 Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
      Képviselő-testülete 
      3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
      6.2 Alapító, fenntartó neve és címe: 
      Ózd Város Önkormányzata 
      3600 Ózd, Városház tér 1. 
   
7. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait 
Gazdasági Ellátó Központ (3600 Ózd, Október 23. tér 1.) látja el. 
 
 
8. Vezetőjének megbízási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.  
 
 
9. 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 a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
10. Az intézmény típusa: óvoda 
 
11. Maximális gyermeklétszám: 
 
Ózdi Béke Telepi Óvodák (székhelyen)     205 fő 
Ózdi Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvodája  100 fő 
 
 
12. A feladatellátás szolgáló vagyon:  
 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:   
 



- 8415/13/14 hrsz. alatt nyilvántartott, 6555 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
óvoda épülettel, bölcsődei szárnnyal, főzőkonyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, 
Újváros tér 2. szám). 
 
- 8137 hrsz. alatt nyilvántartott 2397 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 
épülettel, tornaszobával, melegítő konyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, Árpád 
vezér út 33.) 
 
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 
 
13. 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. 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi Béke 
Telepi Óvodák 2013. május 23. napján kelt 141/2013.(V.23.) számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013.(VI.20.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Ózd, 2013. június 20.  
 
 Fürjes Pál  
                                                                                    polgármester 
 
 


