
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 12-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, Kovács Béla, 
Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Riz 
Gábor, Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István, Tartó 
Lajos, Tóth Csaba, Tóth Melinda, Varga Gábor, Vitális István képviselők 
 
Távol voltak: 
Erdősi János, Zsolnai Piroska képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Tóth István   országgyűlési képviselő 
Dr. Almási Csaba   mb. jegyző 
Dr. Babus Magdolna  PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Béri Lászlóné   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály  

 mb. vezetője 
Dr. Sztronga Eszter PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi 

Osztály mb. vezetője 
Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 
Kiss Lajos PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály 

mb. vezetője 
Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 
Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 
Kiss Béláné    ÓZDSZOLG Kht. képviseletében 
Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 
 
Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. A 
kiküldött napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, a közmunkaprogram 
folytatása miatt volt szükség a mai rendkívüli testületi ülés összehívására. Jelzi a 
testület tagjainak, hogy Erdősi János és Zsolnai Piroska az ülésen nem tud 
résztvenni egyéb elfoglaltsága miatt. Hozzáteszi, a képviselő asszony a 
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola átköltöztetése miatt nem tud 
jelen lenni. Elmondja, az év végén az átköltözés rendben lezajlott, az iskola 
működik. Megköszöni az önkormányzati intézményeknek, vállalkozóknak, 
szülőknek, mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy a költözés rendben 
lezajlott és birtokba vehették a tanulók az új intézményt. Szeretné, ha minden 
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pályázatuk költséghatáron belül megvalósulna. Kéri, szavazzanak a napirend 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
Napirend: 
 
Javaslat a 2008/10/a. számú téli közmunkaprogramra kiírt pályázatban való 
részvételre 
 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
 

Napirend 
 

Javaslat a 2008/10/a. számú téli közmunkaprogramra kiírt pályázatban való 
részvételre 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A javaslatból egyértelműen 
kitűnik, hogy az önkormányzat a közmunkaprogramba történő pályáztatás során 
a végrehajtás jogát átadja az ÓZDSZOLG Kht-nak. Nyilvánvaló, hogy ennek 
pénzügyi előirányzata van és a 145 fő foglalkoztatását a 2008. évi költségvetés 
pénzmaradványa terhére kívánja megvalósítani. A bizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
Boda István ismerteti, a Gazdaságfejlesztés Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, egyhangúlag támogatják elfogadását. 
 
Fazekas Zoltán a pályázat céljával és tartalmával egyetértve választ kíván kapni 
az 5. pontban található nem támogatott költségek nagyságrendjére vonatkozóan. 
Ez a 4,5 M Ft keretösszeg vagy ezen felüli összegről van szó? 
 
Benedek Mihály válasza, hogy igen, tartalmazza a keretösszeg költségét. 
 
Berki Lajos köszönetét fejezi ki a cigány lakosság nevében. A foglalkoztatás 
nemcsak a közcélú munkában részt vevő 145 fő, hanem az ő családjuk, ezáltal 
mintegy 1000 fő mindennapi megélhetését biztosítja. A munkát teljes 
erőbedobással kívánja összefogni. 
 
 



 3

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1/KH/2009. (I.12.) számú Határozat 

 
Tárgy: A 2008/10/a. számú téli közmunkaprogramban történő önkormányzati 

részvétel 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy részt kíván venni az Ózd 

Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó - a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium által meghirdetett - 2008/10/a. számú téli közmunkaprogram 
pályázatban.   

 
2.) Ózd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az 1.) pontban megjelölt 

közmunkaprogramra történő pályázás, ezzel együtt a végrehajtás jogát Ózd 
Kistérség Többcélú Társulása az ÓZDSZOLG Kht-ra (3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
sz.) átruházza. 

 
3.) Ózd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a pályázati program 

keretében Ózd város közigazgatási területén végzett munkák önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokon kerüljenek megvalósításra, a pályázati 
dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.  

 
4.) Ózd Város Önkormányzata 145 fő 1,5 havi foglalkoztatásához a pályázat 

által nem finanszírozott költségek fedezetére a 2008. évi költségvetés 
pénzmaradványa terhére legfeljebb 4,5 M Ft-ot biztosít.  

 
Felelős: 1-4.) pontok vonatkozásában:  

pályázat elkészítéséért, beadásáért, lebonyolításáért:  
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

a program nem támogatott költségeinek finanszírozásáért: 
PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

a pályázat koordinálásáért: 
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Határidő: 1-4.) pontok vonatkozásában: 2009. január 16., ill. értelemszerűen 
 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat keretében 
megjelölt célokon belül az Ózd város közigazgatási területén megvalósításra 
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kerülő konkrét feladatok, valamint a pályázathoz kapcsolódó nem támogatott 
költségek meghatározására. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. január 16., ill. értelemszerűen 
 

-.-.- 
 

Benedek Mihály köszönti dr. Tóth István országgyűlési képviselőt, aki nem 
véletlenül van jelen a közmunkaprogram előterjesztésének tárgyalásánál, mert 
igen aktívan dolgozik a szociális törvény módosításából fakadó feladatok 
előkészítésében. Szeretné tájékoztatni arról a testület tagjait, hogy az előkészítő 
munka előrehaladott állapotban van, Bokor Sándor - a kabinet tagja - kiváló 
feladatterveket készít dr. Tóth István közreműködésével. Január végén - egy 
később postázásra kerülő meghívó alapján – tájékoztatást kívánnak adni a 
testület tagjainak a kérdésben, ehhez azonban meg kell várni, hogy a 
közreműködő szervezetekkel az egyeztetéseket lefolytassák. Hozzáteszi, ezt a 
közfoglalkoztatást is társulási formában kívánják végrehajtani, ezzel is segítve  
kisebb településeket, hogy az eddig szociális segélyben részesülők 
dolgozhassanak, munkát kapjanak.  
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület ülését bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 

Dr. Almási Csaba             Benedek Mihály 
    mb. jegyző                polgármester 
 
 
 


