Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án a Városháza
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós,
Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Jelen van továbbá:
Riz Gábor
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Berki Lajos
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Puskáné Murányi Gabriella
Dr. Mustosné Jakab Judit
Török Józsefné
Pap Béláné

országgyűlési képviselő
jegyző
aljegyző
jogtanácsos
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági Osztály vezetője
Alkotmány Úti Összevont Óvoda vezetője
Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda vezetője
Béke Telepi Óvodák vezetője
jegyzőkönyvvezető

Napirendi javaslat:
1.) Javaslat Óvodai Intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére, valamint
óvodai intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatokra
Előterjesztő:
Alpolgármester
2.) Javaslat intézmények székhely-áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Javaslat a „Kultúrgyár” létrehozásával kapcsolatos további elvi döntés meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket, az ülésen részt vevő Riz Gábor
országgyűlési képviselőt. Megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. A napirendi pontokkal kapcsolatban
javasolja, hogy a 2.) napirend „Javaslat intézmények székhely-áthelyezésével kapcsolatos
döntések meghozatalára”, illetve a 3.) napirend „Javaslat a „Kultúrgyár” létrehozásával
kapcsolatos további elvi döntés meghozatalára” zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Csutor László képviselő megérkezik az ülésterembe.

2
Kisgergely András képviselő ügyrendben kér szót. Nem ért egyet a két napirend zárt ülésen
történő tárgyalásával, kéri Polgármester urat, magyarázza meg, mi indokolja a zárt ülés
tartását. Az Mötv. 46.§ (2) bek. c) pontja szerint zárt ülést rendelhet el a képviselő-testület az
önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, illetve ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Szerinte egyik kitétel sem áll fenn, és
mivel főleg a 3. napirend igen kényes ügyet tartalmaz, javasolja nyílt ülésen való
tárgyalásukat, mindenki vállalja fel nyíltan a véleményét.
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a zárt ülés tartásakor is mindenki nyíltan elmondhatja
véleményét. A 3.) napirend keretében elvi döntésről van szó, de magában hordozza, hogy a
projekt nem önkormányzati területen valósul meg, ezért a javaslat nyílt ülésen történő
tárgyalása a jelenlegi tulajdonosoknak üzleti érdekeit érintheti, illetve sértheti.
Kérdezi Kisgergely András képviselőt, van még kérdése az üggyel kapcsolatban, vagy
elfogadja a választ?
Kisgergely András képviselő elmondja, további kérdése nincs, egyszer már feltette azt, úgy
gondolja világos választ nem kapott kérdésére, de végül is ez is egy válasz.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a zárt ülés tartásával kapcsolatban.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a „Javaslat intézmények székhelyáthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára”, és a „Javaslat a „Kultúrgyár”
létrehozásával kapcsolatos további elvi döntés meghozatalára” c. előterjesztések
tárgyalására zárt ülésen kerüljön sor.
Fürjes Pál
levezető
figyelembevételével.

elnök kéri,

szavazzanak a

napirendről,

az elhangzottak

A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen, 2 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Javaslat Óvodai Intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére, valamint
óvodai intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatokra
Előterjesztő:
Alpolgármester
4.) Javaslat intézmények székhely-áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
5.) Javaslat a „Kultúrgyár” létrehozásával kapcsolatos további elvi döntés meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester

1.) napirend
Javaslat Óvodai Intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére,
valamint óvodai intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatokra
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ELŐTERJESZTÉS
Javaslat Óvodai Intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére,
valamint óvodai intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatokra
Előterjesztő: Alpolgármester
Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő – testületi Osztály
Az ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvodát intézményfenntartó társulási megállapodás
alapján közösen tartja fenn Ózd Város Önkormányzata, Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata, Csernely Község Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata
Az ózdi Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvodát intézményfenntartó társulási megállapodás
alapján közösen tartja fenn Ózd Város Önkormányzata és Sajónémeti Község
Önkormányzata.
Az ózdi Béke Telepi Óvodát intézményfenntartó társulási megállapodás alapján közösen
tartja fenn Ózd Város Önkormányzata és Kissikátor Község Önkormányzata.
A települési önkormányzatok ezen formájú társulására felhatalmazást biztosító
jogszabály – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény – 2013. január 1-én hatályát veszítette.
Ugyanezen a napon hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.), amely kizárólag jogi személyiségű
társulások működésére ad lehetőséget.
A Mötv. 146. § (1) bekezdése előírja a jelenleg hatályban lévő társulási megállapodások 2013.
június 30-ig történő felülvizsgálatát (megszüntetését vagy módosítását).
A Mötv. 13. § (1) bek. 6. pontja szerint 2013. január 1-től a köznevelésben csak az óvodai
ellátás maradt kötelező önkormányzati feladat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § (2) bek.
értelmében az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény fenntartása, szükség
esetén köznevelési szerződés révén gondoskodik, vagy az Mötv. 87. § alapján más
önkormányzattal jogi személyiséggel rendelkező társulást létrehozva az intézményfenntartás
átadásával teljesíti feladatellátási kötelezettségét.
Mindezek következtében az Alkotmány Úti Összevont Óvoda és a Petőfi Úti - Csépányi
Összevont Óvoda a jelenlegi intézményszerkezetben (községi tagóvodákkal) 2013. július 1-től
csak akkor működhetne tovább, ha az eddigi intézményfenntartó önkormányzatok (Ózd
Város, Csernely Község, Bükkmogyorósd Község, Domaháza Község, Sajónémeti község ),
egy jogi személyiségű társulás létrehozása után átadnák a fent megjelölt intézmények
fenntartását az újonnan létrehozott társulásnak. (Társulási Tanács, munkaszervezet
működtetése és egyéb kötelezettségek felvállalása mellett.)
A „társulásra ösztönző normatívák”megszűnése, valamint az a tény, hogy az óvodafenntartás
saját forrásból önkormányzati támogatást igényel, a gesztorönkormányzat számára várhatóan
finanszírozási kockázatvállalást okoz.
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Ózd Város Önkormányzata felelős gazdálkodás keretében arra törekszik, hogy ne
vállaljon fel elkerülhető finanszírozási kockázatot, valamint határozott szándéka, hogy
óvodai intézményeit saját fenntartásában megtartsa.
Ezen indokok alapján javasolt mindhárom intézményfenntartó társulási megállapodás 2013.
június 30. nappal történő megszüntetése, és 2013. július 1 – től az alábbi
intézményátszervezések végrehajtása:
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda visszakerül kizárólagosan Ózd Város
Önkormányzatának fenntartásába.
Az intézmény átalakítása szétválasztást jelent, mely „kiválás” formában történik.
Megszűnik a csernelyi és domaházi feladatellátási hely, ezen községi tagóvodákat
a községek újjáalakítják.
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alkotmány Úti székhellyel, a
Mogyorósvölgyi Tagóvodával két feladatellátási helyen működik tovább.
-

A Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda visszakerül kizárólagosan Ózd Város
Önkormányzatának fenntartásába. Az intézmény átalakítása szétválasztást jelent,
mely „kiválás” formában történik. Megszűnik a sajónémeti feladatellátási hely, a
községi tagóvodát az érintett település újjáalakítja.
A Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda Petőfi úti székhellyel a Damjanich Úti,
Csépányi és Somsályi Tagóvodákkal együtt négy feladatellátási helyen működik
tovább.

-

A Béke Telepi Óvodák intézmény visszakerül kizárólagosan Ózd Város
Önkormányzatának fenntartásába, szerkezeti átalakulásra nem kerül sor. Az
intézmény Újváros Téri Óvodája 2013. július 1-től is biztosítja a kötelező felvételi
körzetet a kissikátori óvodás korú gyermekek számára, melyről a két települési
önkormányzat köznevelési szerződésben megállapodik.

Az előzetes egyeztetések alkalmával az érintett települések polgármesterei Ózd Város
Önkormányzatának kezdeményezését, (szándékát) elfogadólag tudomásul vették és
kifejezték együttműködési szándékukat az intézményátszervezésekkel kapcsolatos intézkedési
kötelezettségeik határidőre történő végrehajtásában. (2013. május utolsó munkanapja)
Jelen előterjesztés határozati javaslatai a társulási megállapodások megszüntetésének illetve
az intézmények átszervezésének szándékáról szólnak, mely határozatok a végleges döntések
előtti véleményezési eljárás határidőre történő végrehajtásához szükségesek (intézmények
alkalmazotti közösségei, szülői közösségek, egyetértési joggal a roma nemzetiségi
önkormányzat). A vélemények kialakításához minimum 15 napot kell biztosítani.
A társulási megállapodások megszüntetéséről és az intézményátszervezésekről szóló végleges
döntésekhez az előírt dokumentumok ( a társulások megszüntetéséről szóló megállapodások,
a módosító okiratok és módosított alapító okiratok, köznevelési szerződés) jóváhagyása
szükséges, melyet a 2013. május 23-i Képviselő – testületi ülésen tervezünk napirendre
tűzni.
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő- testületének
…./2013. (V. 8.) határozata
Óvodai Intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére, valamint óvodai
intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatokról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bek., 83. § (5) bek., 84 § (7)
bek. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bek. 6. pont, 146 § (1) bekezdésekben foglaltak alapján az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő - testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy:
1.)

Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda fenntartására vonatkozó „Ózd –
Bükkmogyorósd – Csernely – Domaháza Óvodai Intézményfenntartó Társulás”
elnevezésű társulási megállapodást 2013. június 30. nappal megszünteti és 2013.
július 1. naptól az Alkotmány Úti Összevont Óvodát a Csernelyi Tagóvoda és a
Domaházi Tagóvoda kiválásával, a megmaradó két feladatellátási helyen tartja
fenn és működteti.

2.)

A Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda fenntartására vonatkozó „ Ózd –
Sajónémeti Óvodai Intézményfenntartó Társulás” elnevezésű társulási
megállapodást 2013. június 30. nappal megszünteti és 2013. július 1. naptól a
Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvodát a Sajónémeti Tagóvoda kiválásával, a
megmaradó négy feladatellátási helyen tartja fenn és működteti.

3.)

A Béke Telepi Óvodák fenntartására vonatkozó „Ózd – Kissikátor Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Ózd – Kissikátor Óvodai Közoktatási Intézményi
Társulás” nevű társulási megállapodást 2013. június 30. nappal megszünteti és
2013. július 1. naptól Ózd Város Önkormányzata és Kissikátor Község
Önkormányzata között létrejövő köznevelési szerződés alapján a Béke Telepi
Óvodák kötelező felvételt biztosít Kissikátor község óvodás korú gyermekei
számára.

Felelős: Alpolgármester
Határidő: 2013. május 31.
-.-.-

Obbágy Csaba előterjesztő elmondja, az intézményfenntartó társulási megállapodások
megszüntetését törvényi változás indokolja, felkéri Jegyző urat, ismertesse a jogi hátteret.
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője elmondja, az előterjesztés
összefüggésben van a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény azon rendelkezésével, mely kimondja, hogy valamennyi társulást, ideértve az
intézményfenntartó társulásokat is, 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni. Az
önkormányzatok előtt két lehetőség áll, vagy átalakítják a társulást olyan társulási formába,
amely jogi személyiséggel rendelkezik, és megfelel az idézett törvény rendelkezéseinek, vagy
megszünteti azokat. Az előterjesztésben szereplő intézményfenntartó társulások óvodákat
működtettek. Kialakultak a járások, létrejött az ózdi, a putnoki járás, a kistérségi társulások,
mint ilyen társulási formák megszűnnek, célszerű tehát ezeket az intézményfenntartó
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tárulásokat is megszüntetni, hisz számos olyan tagja van, amely már nem az ózdi járáshoz
tartozik. Megállapodás született az érintett polgármesterekkel az óvodák működésével
kapcsolatban, egy racionálisabb, az új közigazgatási kereteknek megfelelő megoldást
választanak. Kissikátor esetében az új köznevelési törvény alapján köznevelési szerződést
fognak kötni, így a kissikátori gyerekek óvodáztatási kérdése is megoldódik.
Obbágy Csaba előterjesztő elmondja, három módon lehet fenntartani óvodákat: az
önkormányzat tart fenn óvodát, köznevelési szerződést köt, vagy új jogi személyiségű társulás
jön létre. A városnak nem érdeke, hogy anyagi kockázatot vállaljon, így saját fenntartásra
törekszik. Az érintett intézmények a következőek: az Alkotmány Úti Összevont Óvodát a
Csernelyi Tagóvoda és a Domaházi Tagóvoda kiválásával, a Petőfi Úti – Csépányi Összevont
Óvodát a Sajónémeti Tagóvoda kiválásával fenntartja és működteti. Kissikátor Község
Önkormányzatával köznevelési szerződést kötnek, így a Béke Telepi Óvodák felvételt biztosít
a kissikátori óvodás korú gyermekeknek.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést, és azt mindkét
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő- testületének
130/2013. (V. 8.) határozata
Óvodai Intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére, valamint óvodai
intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatokról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bek., 83. § (5) bek., 84 § (7)
bek. valamint a Magyarország helyi önkormányzataiiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bek. 6. pont, 146 § (1) bekezdésekben foglaltak alapján az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő - testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy:
1.)

Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda fenntartására vonatkozó „Ózd –
Bükkmogyorósd – Csernely – Domaháza Óvodai Intézményfenntartó Társulás”
elnevezésű társulási megállapodást 2013. június 30. nappal megszünteti és 2013.
július 1. naptól az Alkotmány Úti Összevont Óvodát a Csernelyi Tagóvoda és a
Domaházi Tagóvoda kiválásával, a megmaradó két feladatellátási helyen tartja
fenn és működteti.

2.)

A Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda fenntartására vonatkozó „ Ózd –
Sajónémeti Óvodai Intézményfenntartó Társulás” elnevezésű társulási
megállapodást 2013. június 30. nappal megszünteti és 2013. július 1. naptól a
Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvodát a Sajónémeti Tagóvoda kiválásával, a
megmaradó négy feladatellátási helyen tartja fenn és működteti.
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3.)

A Béke Telepi Óvodák fenntartására vonatkozó „Ózd – Kissikátor Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Ózd – Kissikátor Óvodai Közoktatási Intézményi
Társulás” nevű társulási megállapodást 2013. június 30. nappal megszünteti és
2013. július 1. naptól Ózd Város Önkormányzata és Kissikátor Község
Önkormányzata között létrejövő köznevelési szerződés alapján a Béke Telepi
Óvodák kötelező felvételt biztosít Kissikátor község óvodás korú gyermekei
számára.

Felelős: Alpolgármester
Határidő: 2013. május 31.
-.-.-.A 2.) és 3.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv
tartalmazza.

K. m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

