
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. december 12-
én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jelen vannak:
Benedek Mihály,  Dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István,  Erdősi  János,  Halászné  Berecz  Tünde,  Kiss  Sándor,  Kovács  Béla, 
Kovácsné  Keller  Ildikó,  Nagybalyi  Géza,  Nyerges  Tibor,  Obbágy  Csaba, 
Szabóné Ottmájer  Zsuzsanna,  Szalári  István,  Tartó Lajos,  Tóth Csaba,  Varga 
Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők

Távol  van: Fazekas  Zoltán,  Riz  Gábor,  Strohmayer  László,  Tóth  Melinda 
képviselők

Jelen van továbbá:
dr. Fejér Levente aljegyző, jogtanácsos
dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási  

Ügyosztály vezetője
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

ügyosztály vezetője
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezetője
Kovács György városi főmérnök
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Rékai Jánosné Kézenfogva Gondozóház vezetője
Egyed Gréta Területi Szociális Gondozási Központ 

vezetője
Pók Elemérné Szociális és Egészségügyi Gazdasági 

Központ vezetője
Barczi Orsolya Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály köszönti  a  megjelenteket.  Jelenlét  ellenőrzés  céljából  kéri, 
szavazzanak.

Benedek  Mihály  polgármester  megállapítja,  hogy  18  fő  van  jelen  az 
ülésteremben, a testület határozatképes.



Boda  István mint  előterjesztő  javasolja,  hogy  a  meghívóban  3.)  napirendi 
pontként szereplő „Javaslat az Ózd Nevelési Tanácsadó Ózd Kistérség Többcélú 
Társulás  által  fenntartott  intézményben  történő  működtetésére”  című 
előterjesztést vegyék le a testület napirendjéről. 

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  által  fenntartott  szociális 
intézmények működésének racionalizálására, átszervezésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

2.) Javaslat  a  Kézenfogva  Gondozóház  és  a  Támogató  szolgálat 
szolgáltatásainak társulási formában való működtetésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

3.) Javaslat  a  gyermekjóléti  alapellátások  Ózd Kistérség  Többcélú  Társulás 
egész területére való kiterjesztésére

Előterjesztő: Polgármester

1.) napirend

Javaslat  az  Ózd Városi  Önkormányzat  által  fenntartott  szociális  intézmények 
működésének racionalizálására, átszervezésére

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  jelen  előterjesztés  tartalmát  már  a 
szolgáltatástervezési  koncepcióban jelezték,  ugyan  nem ilyen  részletességgel, 
hanem átfogóan. Az anyag a  Területi  Szociális Gondozási  Központ Esthajnal 
Gondozóház–Idősek  Klubja  és  a  IV.  sz.  Idősek  Klubja  tagintézményének 
megszüntetésére  tesz  javaslatot.  A gazdaságosabb  feladatszervezés  érdekében 
struktúra  átalakítás  vált  szükségessé  a  Kézenfogva  Gondozóháznál,  ahol  a 
főzőkonyhák átszervezésével a szakmai létszám aktualizálása vált szükségessé, 
illetve  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központban  -  miután  a 
segélyezési feladatok szűkültek -, egy fő létszámcsökkentésére kerül sor. Ez a 
racionalizálás  az  önkormányzat  részére  gazdasági  pluszt  hoz.  A  Területi 
Szociális Gondozási Központnál 4 fő, a Kézenfogva Gondozóháznál 7 fő, illetve 
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a Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központnál  1  fő  létszámcsökkentésre 
kerül sor.  Az Egészségügyi,  Szociális és Családügyi Bizottság 4 igen, 1 nem 
szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Kovács  Béla ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot 5 igen, 1 tartózkodás mellett támogatja.

Bárdos  István mint  területi  képviselő  szól  hozzá.  Elmondja,  két  intézmény 
átszervezéséről  olvashatnak  az  előterjesztésben,  amelyek  közül  az  Esthajnal 
Gondozóház 20 éve Bánszállás területén működik.  Hangsúlyozza,  nem vonja 
kétségbe  az  előterjesztésben található  adatokat,  de mivel  kellő  információval 
nem rendelkezik, megkérdezi, ennek az intézménynek valóban 50 % alatti-e a 
kihasználtsága?  Kérdése  továbbá,  hogy  a  bentlakásos  ellátottak  elhelyezése 
biztosított-e, valamint az épületnek - ami még aránylag jó állapotú - mi lesz a 
további sorsa? Ezeket a kérdéséket a bizottsági ülésen nem volt alkalma feltenni, 
mert – annak ellenére, hogy területi képviselő – nem kapott meghívót az ülésre.

Benedek Mihály tájékoztatja Bárdos urat,  hogy a területi  képviselőknek nem 
küldenek külön meghívót a bizottsági ülésekre, ugyanis a képviselőknek tudniuk 
kell mikor tartják a bizottságok üléseiket, amelyen részt vehetnek.

dr.  Pallagi  Istvánné ismerteti,  az  anyagból  megállapítható,  hogy az Esthajnal 
Gondozóház bentlakásos intézményi  része  megmarad,  csak  a  nappali  ellátást 
biztosító részleg kerül megszüntetésre.

Vitális István megállapítja, hogy az előterjesztésnek pénzügyi vonzatai vannak, 
ezért  érdemesnek tartotta  volna,  ha  a  Pénzügyi  Bizottság  is  megtárgyalja  az 
előterjesztést.

Nyerges  Tibor úgy  gondolja,  az  előterjesztés  címe  „elegánsan”  van 
megfogalmazva, ugyanakkor nem takar mást, mint létszámleépítést. Az anyag 
első oldalán kiderül, azért van erre szükség, mert az állami normatív támogatás 
mértéke csökken, vagyis amit az állam az ellátás intézményrendszerére biztosít, 
az  folyamatosan  csökken.  Ennek  az  a  következménye,  hogy  az  Esthajnal 
Gondozóházban Bánszálláson, valamint a IV. számú Idősek Klubjában összesen 
4  fő  létszámcsökkentésre  kerül  sor,  a  Kézenfogva  Gondozóházban  7  fő, 
valamint a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központban 1 fő csökkentés 
fog történni.  Ez  összesen 12  fő.  A határozati  javaslat  6.)  pontjának közepén 
viszont  az  szerepel,  hogy  az  engedélyezett  álláshelyek  száma  1979  fő  az 
önkormányzat költségvetési szerveinél, amely a létszámcsökkentés végrehajtását 
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követően 1965 főre csökken.  Úgy gondolja,  amikor a 2007. évi  költségvetés 
prioritásánál  első  helyen  került  megjelölésre  a  munkahelyteremtés,  akkor  az 
nemcsak új munkahelyek létrehozását jelentette, hanem a meglévők megőrzését 
is. Mint ahogy eddig sem támogatott a jobboldal semmiféle csökkentést ebben a 
városban,  úgy gondolja,  ezután  sem fog.  Kijelenti,  ez  a  leépítés  12 családot 
érint, elképzelhető, hogy 12 családfenntartót, mert ebben a városban gyakran a 
nők  számítanak  családfenntartónak.  A  6.)  pontnál  a  létszámcsökkentés 
végrehajtása előtti és utáni számadat különbsége 14 fő, ugyanakkor a határozati 
javaslat 1.)-2.) pontjában 12 fő szerepel összesen. Mi a valódi adat? A 6.) pont 
első  mondatánál  az  „üres  álláshelyeken” után  kellene  egy  vesszőt  tenni, 
valamint az utolsó mondatban az ellátást helyett ellátását írni. Az előterjesztés 
3.  oldalán  található,  hogy az  emelt  szintű  ellátást  2008.  év  végére  meg kell 
szüntetni.  Felhívja a figyelmet,  hogy a Kézenfogva Gondozóházban az emelt 
szintű  ellátásra  vonatkozó  szerződést  az  idősek  úgy  kötötték  meg,  hogy  azt 
életük  végéig  biztosítják  számukra.  Kérdése,  hogy  lehet  ezt  a  szerződést 
áthúzni?  Ugyanakkor biztos benne,  hogy átgondolták ezt  a lépést  jogilag,  de 
ennek megváltoztatása - egyoldalúan - nem igazán törvényes.

Boda István véleménye szerint tipikus hozzászólás hangzott el, amelyhez nem 
kíván  politikai  megnyilvánulást  tenni.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  népszerű 
dolgokat  lehet  mondani,  de  a  képviselőknek  az  egész  városra  oda  kell 
figyelniük. A Képviselő-testület elfogadta a 2007. évi költségvetési koncepciót, 
amelyben  előre  jelezték,  hogy  az  intézményrendszer  áttekintésére  is  sor  fog 
kerülni,  amelyet  a  gazdaságosabb  működtetés  is  indokol.  Ezáltal  kisebb 
megszorítások  nem  kerülhetők  el  és  létszámfelesleg  is  keletkezhet.  Úgy 
gondolja, a szociális ágazattól dicséretes lépés volt, hogy ezt az előterjesztést 
megtette. Ezen talán a nyugdíjtörvény is segíteni fog. A továbbiakban elmondja, 
hogy  a  kistérségi  előnyöket  ki  kell  használni,  és  célszerű  élni  ezzel  a 
lehetőséggel.  Hangsúlyozza,  Bánszálláson  nem  szűnik  meg  a  bentlakásos 
intézmény,  csupán  a  nappali  ellátás.  Vizsgálják  továbbá,  hogy  az  Öregek-
Fiatalok  házával  mit  lehetne  tenni  és  a  szociális  intézményrendszert  hová 
lehetne  koncentráltan  elhelyezni.  Kijelenti,  a  testületnek  az  egész  szociális 
rendszert kell a meglévő forintokon és lehetőségeken belül működtetni.

Kovács Béla Bárdos Istvánnak elmondja, a IV. számú Idősek Klubja egy lakás 
célú  építmény  volt  és  az  eredeti  állapot  visszaállítása  céljából  valószínűleg, 
hasonló céllal  kerül  hasznosításra.  Egyedül  ez  volt  az  indoka annak,  hogy a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést.  Emlékezteti  a 
képviselőket, hogy az oktatás vonatkozásban - több cikluson keresztül - ennél 
lényegesen nagyobb volumenű változást hajtottak végre és az nem fájt annyira 
senkinek.  Elmondja  továbbá,  Bánszállás  és  az  Óvoda  út  vonatkozásában 
megállapítható, hogy az ellátottak száma jelentősen csökkent, 100 %-os férőhely 
feltöltésre nincs lehetőség.
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dr. Pallagi Istvánné elmondja, Nyerges képviselő úr a bizottsági ülésen hasonló 
kérdéseket  tett  fel,  amire  igyekezett  válaszolni.  Valóban  igaz,  hogy  az 
előterjesztés  létszámcsökkentést  is  eredményez,  de  a  felsorolt  munkakörök 
megszüntetése  nem  azt  jelenti,  hogy  ennyi  munkaerőt  fognak  elküldeni.  Az 
indokolási részben több esetben megjelölték, hogy ágazaton belül megoldható a 
dolgozók  elhelyezése,  valamint  jelezték,  hogy  hány  dolgozó  tud  elmenni 
korkedvezményes  nyugdíjba.  Úgy  tudja  összefoglalni,  hogy  6  fő  lesz,  aki 
ténylegesen munkanélkülivé fog válni. Hangsúlyozza, nem volt könnyű ezt az 
előterjesztést  elkészíteni,  azonban  az  ellátási  igények  csökkentek  vagy 
megszűntek, így ezt a lépést meg kellett tenni. Az állami normatíva csökkenése 
egyértelmű és az is látható, hogy a kistérségi társulás előnyeinek kihasználásával 
lehet pénzeket  szerezni,  illetve az intézmények működtetését  gazdaságosabbá 
tenni. Az emelt szintű ellátással kapcsolatosan igaza van a képviselőnek, hogy 
akik az 500 ezer forintot befizették, azt az ígéretet kapták, hogy életük végéig 
biztosítják  számukra  az  ellátást.  Azok  részére,  akik  magasabb  térítési  díjat 
fizetnek, azok ellátási színvonalát nem tudják csökkenteni. Ha az emelt szintű 
ellátást most nem szüntetik meg, a törvény-tervezetek alapján 2008. január 1-
jétől  akkor  is  meg  kell  szüntetni.  Azért,  hogy  még  pénzt  tudjon  szerezni  a 
szociális szféra, a megszüntetést 1 évvel korábban hajtják végre. A határozati 
javaslat  6.)  pontjában  található  önkormányzati  intézmények  álláshelyeinek 
száma tekintetében a Pénzügyi Ügyosztállyal egyeztetett, így erre pontos választ 
nem tud adni, de összönkormányzati szinten ez a számadat jó.

Benedek  Mihály kéri,  hogy  a  gépelési  hibák  kiküszöbölésére  vonatkozó 
észrevétellel együtt szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

656/SzÜ. 233/KH/2006.(XII.12.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózd Város Önkormányzata által fenntartott szociális intézmények 
működésének racionalizálása, átszervezése

A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

5



1.) Képviselő-testület 
a) a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Esthajnal  Gondozóház  – 

Idősek  Klubja  és  a  IV.  sz.  Idősek  Klubja  tagintézményét  2006. 
december 31. napjával megszünteti.

Felelős: Területi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetője
Határidő: 2006. december 31. 

b) egyetért azzal, hogy 4 fő létszámcsökkentésre kerüljön sor.

Felelős: Területi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetője
Határidő: 2006. december 31. 

2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy

a.) a  Kézenfogva  Gondozóház  működésének  racionalizálásával, 
átszervezésével 7 fő létszámcsökkentésre kerüljön sor.

    
Felelős: Kézenfogva Gondozóház Intézményvezetője
Határidő: 2006. december 31.

b.) a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központban  1  fő 
létszámcsökkentésre kerüljön sor.

    
Felelős: Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ Vezetője
Határidő: 2006. december 31.

3.) A Képviselő-testület utasítja a Területi Szociális Gondozási Központ és a 
Kézenfogva  Gondozóház  Intézményvezetőjét,  hogy  a  felmentéssel, 
végkielégítéssel  együtt  járó létszámcsökkentésről  és  az ehhez kapcsolódó 
állami  támogatás  igénylésére  vonatkozó  pályázat  benyújtásáról  a  helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló rendelet szerint gondoskodjon.

Felelős: Területi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetője
Kézenfogva Gondozóház Intézményvezetője

Határidő: 2007. március 31.

4.) Utasítja  továbbá  a  Képviselő-testület  a  Szociális  és  Egészségügyi 
Ügyosztály Vezetőjét,  hogy a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ és  a 
Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító  Okiratának 
módosítását terjessze elő.

Felelős: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. január 31.
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5.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy

a.) a IV. sz. Idősek Klubja (3600 Ózd, Óvoda út 18.) épülete bérlakás 
célú hasznosításra kerüljön az ÓZDSZOLG Kht.-hoz.

Felelős: Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: 2007. január 31.

b) a nagy- és kisértékű tárgyi eszközök a Területi Szociális Gondozási 
Központ intézményeibe kerüljenek átadásra

Felelős: Területi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetője
Határidő: 2007. január 31.

6.) Az önkormányzat megállapítja, hogy 

- a  költségvetési  szerveinél  a  meglévő  üres  álláshelyeken,  az 
előreláthatólag  meglévő  üres  álláshelyeken,  az  előreláthatólag 
megüresedő  álláshelyeken,  a  tervezett  új  álláshelyeken,  illetve 
szervezeti  változás,  feladatátadás  következtében  az  önkormányzat 
fenntartói  körén  kívüli  munkáltatónál  az  érintett  munkavállaló  - 
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - 
foglalkoztatására nincs lehetőség;

- Ózd Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. 
(II.24.) sz. rendelete szerint az Önkormányzat költségvetési szerveinél 
engedélyezett  álláshelyek  száma  összesen  1979  fő,  a 
létszámcsökkentési  döntés végrehajtását  követően a  létszám összesen 
1965 fő;

- a  létszámcsökkentéssel  egyidejűleg  az  álláshelyek  megszüntetésre 
kerülnek;

- az  intézmények  vállalják,  hogy  ezt  követően  a  létszám  csak  a 
jogszabályban előírt feladat vagy többletfeladat esetén nő, egyébként 5 
évig az intézmény nem állítja vissza a megszüntetett álláshelyeket. A 
feladatok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő 
években is biztosítani tudják.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, folyamatos
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2.) napirend

Javaslat a Kézenfogva Gondozóház és a Támogató szolgálat szolgáltatásainak 
társulási formában való működtetésére

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  jelen  előterjesztés  tartalma  az  1.) 
napirendi  pontból  következik.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság  úgy  foglalt  állást,  hogy  célszerű  a  társulási  formából  adódó 
lehetőségeket  kihasználni,  ezért  javasolják  a  testületnek  az  előterjesztés 
elfogadását.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Benedek  Mihály tájékoztatásul  elmondja,  december  11-i  ülésén  az  Ózd 
Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsa  áttekintette  melyek  azok  a 
lehetőségek,  amelyek a különböző intézményeknél  -  a  kistérségen belül  -  jól 
finanszírozható  ellátást  képes  nyújtani.  A  kistérség  polgármestereinek 
véleménye egyöntetű volt, hogy az intézmények magasabb színvonalú és jobban 
finanszírozott szolgáltatásokat képesek nyújtani a kistérség keretein belül. Itt is 
megemlíti,  hogy  ezen  intézményeknél  és  szolgálatoknál  keletkezett  és 
felhalmozott  vagyon  Ózd  város  tulajdona  marad,  csak  üzemeltetésre  kerül  a 
kistérségnek átadásra, viszont a január 1-je után megszerzett vagyon a kistérség 
tulajdonát  fogja  képezni.  Kéri,  hogy  mindezeket  majd  a  gyermekjóléti 
alapellátások  tekintetében  a  képviselő-testület  mérlegelje.  Ez  az  első  olyan 
előterjesztés, amely a kistérségi feladatellátás irányába viszi el az intézményeket 
és remélhetőleg ezáltal a szolgáltatásokat igénybe vevők jobb és színvonalasabb 
szolgáltatásban  részesülhetnek.  Kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

655/SzÜ. 234/KH/2006.(XII.12.) számú Határozat

Tárgy: A  Kézenfogva Gondozóház és a Támogató szolgálat  szolgáltatásainak 
társulási formában való működtetése

A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
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A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy

1.) az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátását – melyet 
a Kézenfogva Gondozóház biztosít – és a Támogató szolgálatot 2007. január 
1-jétől társulási formában Ózd Kistérség Többcélú Társulása működtesse.

Felelős: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. december 18.

2.) a  Kézenfogva  Gondozóházat,  a  családsegítést,  a  házi  segítségnyújtást,  a 
szenvedélybetegek közösségi ellátását, a Támogató Szolgálat működtetését 
Ózd Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott intézmény biztosítsa.

Az  intézmény  megszüntetéséről  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás 
Társulási Tanácsának döntése függvényében a soron következő Képviselő-
testületi ülésen határoz.

Felelős: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. december 21.

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a következő napirend előterjesztője.

3.) napirend

Javaslat a gyermekjóléti alapellátások Ózd Kistérség Többcélú Társulás egész 
területére való kiterjesztésére

Benedek  Mihály ismerteti,  ezt  az  előterjesztést  december  18-án  a  Társulási 
Tanács  meg  fogja  tárgyalni  és  a  gyermekjóléti  alapellátások  tekintetében  a 
kistérség  által  meghozott  döntés  ismeretében  a  december  21-i  ülésén  a 
képviselő-testület tagjai is találkozni fognak az előterjesztéssel.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

657/SzÜ. 235/KH/2006.(XII.12.) számú Határozat

Tárgy: Gyermekjóléti  alapellátások  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  egész 
területére való kiterjesztése

A Képviselő-testület  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1.) A Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Integrált  Gyermekjóléti 
Intézmény Bölcsőde és  Családok Átmeneti  Otthona szakmai  egységeinek 
szolgáltatásait  2006.  december  15-i  hatállyal  az  Ózd  Kistérség  Többcélú 
Társulás egész területére kiterjessze.

2.) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező módosított 
Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3.) Felkéri  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  vezetőjét  a  működési 
engedélyek módosításához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Határidő: azonnal

Melléklet

Az Alapító 235/KH/2006.(XII.12.) sz. határozata szerint egységes szerkezet

Integrált Gyermekjóléti Intézmény
Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. 
§ (1) bekezdésében, továbbá a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § 
(9) bekezdésében, valamint a többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben 
foglaltak  alapján  Ózd  Város  Önkormányzata  235/KH/2006.(XI.23.)  számú 
határozatával  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  Alapító  Okiratát  a 
következők szerint állapítja meg.
 

10



1.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény
Székhelye: Ózd, Petőfi út 12.
Intézményei: Gyermekjóléti Központ

Családok Átmeneti Otthona 36 férőhely
Gyermekek Átmeneti Otthona 12 férőhely
Katona József Úti Bölcsőde 70 férőhely

Telephelyei: Ózd, Petőfi út 12. 
Ózd, Rombauer tér 1.
Ózd, Lehel vezér út 1.
Ózd, Katona József út 2.

2.) Az intézmény alaptevékenysége:
I. Az  1997.  évi  XXXI.  törvény 38-40.§-ában  foglaltak  alapján  önálló 

szakmai egységként működteti a Gyermekjóléti Központot.
II. Az  1997.  évi  XXXI.  törvény  51.§-a  és  a  végrehajtására  kiadott 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján önálló részlegként működteti a 
Családok Átmeneti Otthonát, a tv. 46. §, 47. §, 48. § (1), 50. § és 51. §-
a szerint.

III. Az 1997.  évi  XXXI.  törvény 50.  §-ában,  valamint  a  végrehajtására 
kiadott  15/1998.  (IV.30.)  NM.  rendeletben  foglaltak  szerint 
Gyermekek Átmeneti Otthonát működtet.

IV. Az 1997. évi  XXXI. törvény 41. § (3) bekezdése alapján bölcsődét 
működtet. 

Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.

3.) Az alapító neve: Ózd Városi Önkormányzat
Székhelye: Ózd, Városház tér 1.

Felügyeleti szerve: Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Ózd, Városház tér 1.

1.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság  szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező,  gazdálkodása 
megszervezésének  módjára  tekintettel  részben  önállóan  gazdálkodó 
intézmény.  Pénzügyi,  gazdasági  feladatait  a  Szociális  és  Egészségügyi 
Gazdasági Központ látja el.

2.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény vezetőjét  a  Képviselő-testület  bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján.
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A Családok Átmeneti Otthona, a Bölcsőde, a Gyermekjóléti  Központ és a 
Gyermekek Átmeneti Otthonának szakmai vezetőjét az Intézmény vezetője 
bízza meg.

3.) Az Intézmény a feladatait az alábbiak szerint látja el: 

- A Gyermekjóléti Központ Ózd város területén és megállapodás alapján a 
társult  településeken  biztosítja  a  gyermekjóléti  alap  és  speciális 
szolgáltatásokat. 

- A  Bölcsőde,  a  Családok  Átmeneti  Otthona,  valamint  a  Gyermekek 
Átmeneti Otthonának szolgáltatásai az Ózd Kistérség Többcélú Társulás 
területén élők vehetik igénybe.

4.) A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén és telephelyein lévő:

- alaptevékenység épületei,
- alaptevékenység gépei és berendezései.

Az Intézmény rendelkezésére állnak az analitikusan nyilvántartott eszközök 
és anyagok is. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.

5.) Az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  az  Ózd  Város  Önkormányzata 
tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  25/1993. 
(XII.23.) sz. rendelete szerint az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre 
álló helyiségeket 1 évi időtartamra bérbe adhatja. A bérbe adásra akkor van 
lehetőség,  ha  ez  nem  akadályozza  az  intézményben  folyó  munkát,  ezt 
előzetesen  a  közalkalmazotti  megbízottal  egyezteti.  Az  Integrált 
Gyermekjóléti  Intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

6.) Az Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény önálló  jogi  személy.  Az Intézmény 
vezetője gyakorolja  a Közalkalmazotti  Szabályzatban foglaltak figyelembe 
vételével a munkáltatói jogokat.

7.) Jelen Alapító Okirat 2006. december 16-án lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a  228/KH/2006.(XII.12.) számú alapító okirat.

Ózd, 2006. december 12.

Benedek Mihály
  polgármester
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-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály 
polgármesternek.

-.-.-

Benedek Mihály mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület ülését 
befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

 dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző távollétében    polgármester

dr. Fejér Levente
        aljegyző
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