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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74-76. §-ai, 
valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 
végrehajtása következtében az Ózd városban működő köznevelési intézmények 
módosított intézményszerkezetben, állami, önkormányzati illetve egyházi 
fenntartásban kezdték meg a 2013/2014-es tanévet az 1. melléklet szerint. 
 

Az állami intézményfenntartó központ (Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, a továbbiakban KLIK) a 2013. január 1-jén megtörtént állami 
fenntartásba vétel során az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési 
Tanácsadó) esetében a jogszabálytól eltérő módon vállalta fel a működtetést, a 
Zeneiskola esetében több hónapos késéssel adta vissza a működtetési 
kötelezettséget önkormányzatunk számára. A KLIK-kel a használati szerződés 
kiegészítések megkötése, a vagyonkezelési szerződések módosítása, a 2013 évre 
vonatkozó finanszírozási kérdések tisztázása jelenleg folyamatban van. 

 
Óvodáink, iskoláink felkészülten várták a gyermekeket, tanulókat.  
A tanév rendjével kapcsolatos főbb információkat a 3. melléklet tartalmazza. 

 
Az év során (jellemzően nyáron) a hagyományos közfoglalkoztatás és a 

START munkaprogram keretében az önkormányzat által működtetett 21 
intézményből 18 intézményben történtek jelentős karbantartási, állagmegóvást 
eredményező munkálatok a dologi kiadások tekintetében 8,3 M Ft értékben. (A 
START pályázat bérjellegű kiadásokra és anyagköltségre 50 M Ft-ot biztosított a 
Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban GEK) részére.) 

 
Az intézmények 2013. évi felújítási és beruházási feladatainak teljesítését 

a 4. melléklet, a 2013. évi közfoglalkoztatásról szóló eredménykimutatást az 5. 
melléklet tartalmazza. 
 

A 2013/2014-es tanév/nevelési év a nemzeti köznevelés rendszerében az 
alábbi főbb tartalmi változásokat tartalmazza, illetve indítja el: 

 
 Bevezetésre kerültek felmenő rendszerben  (1., 5., 9. évfolyamokon) 

az új Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek 
 

 Megújult a pedagógus előmeneteli rendszer (új pedagógus 
bértábla), bevezetésre került a pedagógus életpályamodell 

 
 Megkezdte működését az új minősítési, tanfelügyeleti rendszer 

 
 Bevezetésre került a módosított munkaidő – szabályozási rend 
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 Bevezetésre került felmenő rendszerben (1. és 5. évfolyamokon) a 
kötelező erkölcstan oktatás, mely helyett választható az egyházi 
jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatás 
 

 A megelőző tanévben 1., 5., 9. évfolyamokon indított mindennapos 
testnevelés felmenő rendszerben további évfolyamokat érint: 1-2. 
évfolyam, 5-6. évfolyam, 9-10. évfolyam 

 
 Az általános iskolák a tanulók számára 16 óráig foglalkozásokat, 

17 óráig felügyeletet biztosítanak, mely alól szülői kérésre az iskola 
igazgatója mentesítést adhat 

 
 Az alapfok és középfok között „felzárkóztatási hidat” biztosítva 

indulnak a HÍD programok 
 

 Bevezetésre került felmenő rendszerben (jelen tanévben az 1. 
évfolyamon) az ingyenes tankönyvellátás. Megújult a 
tankönyvellátás formája és rendje 

 
 Megváltozott a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos 

helyzet definíciója 
 

 Indul az érettségihez szükséges közösségi szolgálat 
 

 Megkezdődött a Nemzeti Pedagógus Kar felállítása 
A fenti tartalmi változások egyes elemeiről a 9. melléklet nyújt részletesebb 
tájékoztatást. 
 

I. Óvodák 
 
A 2013/2014-es nevelési évben Ózd Város Önkormányzata óvodáit 

önállóan tartja fenn és működteti, a Domaháza, Csernely, Bükkmogyorósd, 
Kissikátor és Sajónémeti községekkel megkötött intézményfenntartó társulási 
megállapodások 2013. június 30-án megszüntetésre kerültek. Egyedül 
Kissikátor Község Önkormányzatával maradt meg az óvodai feladatellátásra 
vonatkozó kapcsolattartás abban a formában, hogy az Ózdi Béke Telepi 
Óvodák a székhelyen -  feladatellátási szerződés alapján -  biztosítja a 
kissikátori óvodás gyermekek óvodai felvételét. 

 
Ózd város óvodái 13 feladatellátási helyen, 5 önállóan működő 

összevont intézményi szerkezetben (5 „központi” óvoda, 8 tagóvoda) 
tevékenykednek, a pénzügyi gazdálkodási feladatellátásért  - együttműködési 
megállapodás alapján – a GEK felelős.  
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Az intézményi címjegyzéket a 2.melléklet tartalmazza.  
 

Az óvodai nevelési év nyitóadatairól a 6. melléklet nyújt tájékoztatást. 
2013. szeptember 2-án 1219 fő gyermek, 50 csoportban kezdte meg az évet, ez 
városi szinten 99,5 %-os feltöltöttséget jelent. A következő hetekben még várható 
óvodai beiratkozás elsősorban a Tétény Úti, a Virág Úti, a  Petőfi Úti és az Újváros 
Téri Óvodákban.  

Az előjegyzésbe vett gyermekek év közben töltik be a 3. életévüket, akik 
a szabad férőhelyekre évközben folyamatosan felvételt nyerhetnek. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban RGYVK-ra) 
jogosult gyermekek aránya csökkenést mutat, az adatok az októberi statisztikában 
várhatóan módosulnak majd. 

 
A községi tagóvodák kiválásával a csoportok és a dajkák száma 4 fővel, az 

óvodapedagógusok 7 fővel, a konyhai dolgozók száma 5 fővel csökkent. 
 

2013. szeptember 1-től a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő 
álláshelyek között a 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens finanszírozott 
létszám még további 3 fő alkalmazását tenné lehetővé, ezek betöltésére a 
bérfedezet biztonságos tervezhetősége után kerülhet sor. 
 

Az óvodákban dolgozó közalkalmazott karbantartók munkáltatója a 
GEK, így a 13 óvodában a 4 fő szakember szükség szerinti helyszínen végzi a 
napi munkáját (közülük 1 fő a Bánszállási Tagóvodában dolgozik folyamatosan). 

 
Óvodáinkban a személyi feltételrendszer mellett a tárgyi feltételek is jó 

szinten biztosítottak. További fejlesztést, szakmai színvonal növekedést 
biztosítanak a futó pályázataink (8. melléklet), a Nemzetőr Úti Tagóvoda 3 
csoporttal történő bővítése várhatóan biztosítja a 2014/2015-ös nevelési évtől 
bevezetendő 3 éves kortól kötelező beóvodázást. 
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II. Iskolák 
 általános iskolák 

Ózd város általános iskoláit a KLIK Ózdi Tankerülete tartja fenn, 
Ózd Város Önkormányzata működteti. 
 
A GEK 81 fő álláshelyet biztosít a gondnoki teendők, a 
tanulóétkeztetés, a takarítás, a karbantartás és egyéb 
(gépkocsivezető, fűtő stb.) munkálatok ellátásának biztosítására 
(7. mellékelet) 
A tanév nyitó adatait a 7. melléklet tartalmazza. 
Az iskolák száma nem változott, a tanulók száma 13 fővel 
csökkent, a tanulócsoportok száma és a pedagógus álláshelyek 
száma 2-vel növekedett.  
 
(Sajóvárkonyi Általános Iskolában + 1 csoport 
 Újváros Téri Általános Iskolában + 1 csoport 
 Vasvár Úti Általános Iskolában + 1 csoport 
 Árpád Vezér Úti Általános Iskolában – 1 csoport) 
 
Az előző tanévben 977 fő tanuló vehette igénybe a napközi 
otthonos ellátást (ebből 424 fő volt iskolaotthonos), az új 
tanévben a 16 óráig tartó foglalkoztatásban 1961 tanuló vesz 
részt.  
 
Az egész napos ellátást igénybe vevő tanulók eddigi 31%-os 
aránya 62%-osra növekedett, mely a nevelő-oktató munka 
eredményességét várhatóan jelentős mértékben növeli majd. 
  
A tanév indítás első napjaiban történt adatkérés azt mutatja, az 
Árpád Vezér ill. a Vasvár Úti Általános Iskolákban a tanulók 
75%-a, az Újváros Téri Általános Iskolában a tanulók 68%-a, az 
Apáczai ill. a Csépányi Általános Iskolákban a tanulók 65%-a, a 
Bolyki Tamás Általános Iskolában a tanulók 53%-a, a 
Sajóvárkonyi Általános iskolákban a tanulók 50%-a, a Petőfi Úti 
Általános Iskolában a tanulók 47%-a veszi igénybe – részben 
vagy teljes mértékben – a 16 óráig tartó iskolai foglalkoztatást. 
 
Az egész napos ellátás megjelenése a tanulói étkeztetésben 
létszámnövekedést nem eredményezett (a tanév első napjaiban 
kismértékű csökkenés volt tapasztalható), miután a tanulók 
jelentős része eddig is „ebédelősként” igénybe vette az iskolai 
étkeztetést. 
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     -   II.János Pál Katolikus Általános Iskola, 
         Címe: 3600 Ózd, Bem út 8. 

kocspaszag@gmail.com 
06-48-471-089 
06-30-9697911 
Tanulók száma: 397 fő 
21 tanulócsoport 
RGYVK -s tanulók száma: kb.350 tanuló 
Pedagógusok száma.35 fő 
Emelt szintű zeneoktatásban részesül: 139 tanuló 

 
 

 középiskolák 
 

- Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola 
Címe: 3600 Ózd, 48-as út 6. 
szikszi@szikszi.sulinet.hu 
www.szikszi-ozd.hu 
Tel., fax: 48/569-371 
 
- tanulók száma 2013. szeptember 1-jén: 449 fő 
- tanulócsoportok száma: 17 
- RGYVK-s tanulók száma: 170 fő 
- pedagógusok száma: 33 fő 
- egyéb főbb mutatók az iskola profiljának megfelelően: 
2013. szeptember 1-jétől az intézmény fenntartója az Egri  
Főegyházmegye. 
 
Az iskolában a közismereti képzés mellett három szakmacsoportban 
folyik az alapozás 9-13. évfolyamokon: közgazdasági, kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció, ügyvitel. 
Szakképző évfolyami képzéseket ajánlanak azoknak az érettségizett  
fiataloknak, akiket érdekel a közgazdasági vagy az ügyviteli  
szakmacsoport, és ezen a területen szeretnének elhelyezkedni. 
Ezen képzések: logisztikai ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző,  
ügyviteli titkár. Mindhárom szakma 2 éves, emelt szintű képzéssel  
szerezhető meg. A magas színvonalú elméleti tananyag és a mindennapi  
életben jól hasznosítható, praktikus ismeretek egyaránt elősegítik, hogy  
a tanulók a választott hivatásukban eredményesek legyenek. 
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- Árpád Vezér Általános Iskola és Szakiskola 
Címe: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
Telefon: 472 962 
E-mail: arpadiskola@t-online.hu 
 
Tanulók száma: 240 fő 
Tanulócsoportok száma: 11 fő 
RGYVK-s tanulók száma: 140 fő (megközelítőleg) 
Pedagógusok száma: 9 fő tanár és 4 fő  

 
Egyéb fő mutató az iskolával kapcsolatban: 
2013. június 5-én a szakmai záróvizsga utolsó vizsgatevékenysége után a 
tanulók 100%-a kapta meg szakmunkás bizonyítványát. 
A 2013/2014. tanévre a nyolcadik osztályos tanulók közül 165-en adták be 
jelentkezésüket az iskola valamelyik szakmai oktatására. 
Az iskola szakképző tagozatára a városon kívüli, környező településekről 
is járnak szép számban tanulók. 
Az elmúlt évek tendenciája, hogy a tanév elején, félévkor és a tanév végén 
a város, illetve Miskolc, Eger és Kazincbarcika érettségit adó 
intézményeiből többen iratkoztak - illetve szerettek volna - átiratkozni 
iskolánkba. 
Ebben a tanévben is tovább bővült a külső gyakorlati képzőhelyek 
száma, törekedve arra, hogy minél több tanuló tanulószerződéssel töltse le 
a számára előírt kötelező szakmai gyakorlatát. A már évek óta működő jó 
munkakapcsolat kialakítására törekszenek az új gyakorlati képzőhelyekkel 
is. 
Tovább kívánják ápolni a már meglévő, és jól működő külföldi 
kapcsolataikat, lehetőség szerint bővítve a partneri kört a már meglévő 
iskolákon kívül más országok intézményeivel 
 

- Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium     
Székhely: 3600 Ózd, Bem út 14. 

    Tel.: 48-471-746 suli@jozsefa-ozd.sulinet.hu 
- tanulók száma: 542 fő 
- tanulócsoportok száma: 21 osztály 
- RGYVK-s tanulók száma: A felmérése folyamatban van. 
- pedagógusok száma: 39 fő 
- kollégisták száma: 46 fő 
- kollégiumi nevelők száma: 5 fő 
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- Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bolyai  
Farkas Szakképző Tagiskolája 
Címe: 3600 Ózd, Petőfi út 20. 
Tel.: 471-796 szekhely@bolyai-ozd.sulinet.hu 
www.bolyai-ozd.sulinet.hu 
Telephely: Ózd, Bolyki főút 2. 
Tel.: 473-211 telephely@bolyai-ozd.sulinet.hu 
Tanulók száma: 860 fő 
Tanuló csoportok száma 32 osztály 46 tanulócsoport 
Pedagógusok száma: 59 fő 
RGYVK-s tanulók: 65 % 
Kollégisták száma: 42 fő 
 

 egyéb iskolák 
- Intézményünk neve: Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézménye 
Címe: 3600 Ózd Gyár út 2. 
Tel: 48/470 230 
Tanulók száma: 105 fő 
Tanulócsoportok száma/ tanszakok/: zongora,hegedű,gitár,szintetizátor, 
fuvola,furulya,ütő 
RGYVK-s tanulók száma becsülve: 50-60 fő 
Pedagógusok száma : 9 fő 
Profilunk: Alapfokú klasszikus zeneoktatás 
 

- B-A-Z. Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi 
Tagintézménye  
Címe: 3600 Ózd, 48-as út 26. 
- tanulók száma: 214 fő 
- tanulócsoportok száma: 24 
- RGYVK-s tanulók száma: 129 fő 
- pedagógusok száma: 37 fő 
- kollégisták száma: 37 fő 
- kollégiumi nevelők száma: 2 fő 
- egyéb főbb mutatók az iskola profiljának megfelelően 
 
Az intézmény többcélú, a nevelés-oktatás az óvodától a speciális 
szakiskoláig történik. Neveltjeik tanulásban és értelmileg akadályozottak, 
valamint fejlesztő iskolai keretek között látják a súlyosan halmozottan 
fogyatékos gyermekek fejlesztését. Szakszolgálati tevékenységük pedig a 
korai fejlesztésre és tanácsadásra terjed ki. Jelenlegi feladatuk az utazó 
gyógypedagógusi hálózat megszervezése, működtetése, az integráltan 
oktatott SNI tanulók ellátása az ózdi tankerületben. 
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III. Felsőfokú képzés  
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ózdi kihelyezett tagozat 

Címe: 3600 Ózd, Gyár út 2. 
Védelmi igazgatás alapszak BSC 
költségtérítéses finanszírozási forma 
levelező tagozat 
Alapképzés: 6 félév, levelező tagozat, költségtérítéses forma 
Összege: 170.000 Ft/félév 
Választható szakirányok (II. évfolyamtól): 
- katasztrófavédelmi szakirány; 
- tűzoltó-tűzvédelmi szakirány 

 
Az alapfokozat birtokában a védelmi igazgatási szervezők ismerik: 

       a védelemigazgatás területén jelentkező speciális szakmai 
kérdések elemzésének, értékelésének elveit, módszereit; 

       a védelemigazgatás rendszerét, szervezeteit, az igazgatás 
alapfogalmait, főbb összefüggéseit, a jogi szabályozást; 

       az önkormányzatok és a közigazgatás védelemmel 
kapcsolatos feladatait; 

       a katasztrófavédelem jogi szabályozását, szervezeteit; 
       a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek személyi 

biztosításának szervezését és feladatainak irányítását. 
 

Jelenleg Ózdon, a védelmi igazgatási szak képzése folyik, költségtérítéses 
formában, levelező tagozaton. 
2013/14. év vonatkozásában: 
A hallgatók száma összesen: 96 fő 
I. évfolyam védelmi igazgatás: 39 fő 

 
II. évfolyam védelmi igazgatás: 29 fő 

  ebből, katasztrófavédelmi szakirány: 19 fő 
           tűzoltó-tűzvédelmi szakirány: 10 fő 
 

III. évfolyam védelmi igazgatás: 28  fő 
  ebből, katasztrófavédelmi szakirány: 18 fő 
           tűzoltó-tűzvédelmi szakirány: 10 fő 
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IV. Az új tanév kiemelt feladatai 
 

 Az óvodai intézményrendszer magas szakmai színvonalon történő 
fenntartása és hatékony működtetése, a pedagógus életpályamodell 
bevezetése 
 
 

 Az általános iskolákban (és a működtetésre kijelölt intézményekben) 
a működtetői feladatok hatékony megvalósítása 
 
 

 A gyermek- és tanulóétkeztetés jó színvonalon történő biztosítása 
 
 

 Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásra: 
 csoportbővítési lehetőségek áttekintése 
 az óvodai felvételi körzetek szükség szerinti módosítása 

 
 

 A futó pályázatok sikeres megvalósítása – 8. melléklet – és újabb 
pályázati lehetőségek keresése 

 
 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató szíves tudomásul vételét! 
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