
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április 10-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, 
Kovács Béla, , Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Riz Gábor, 
Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István, Tartó Lajos, , 
Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők 
 
Távol voltak: 
Kovácsné Keller Ildikó, Tóth Csaba, Tóth Melinda képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Babus Magdolna  PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Tóth-Holló Veronika  PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály  

osztályvezető helyettese 
Dr. Sztronga Eszter PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi  

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

vezetője 
Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 
Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 
Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 
 
Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. 
Bejelenti, ülésről történő távolmaradását előre jelezte más egyéb elfoglaltsága 
miatt Kovácsné Keller Ildikó, Tóth Melinda és Zsolnai Piroska képviselő. 
Ismerteti, az előterjesztés azért került testület elé, mert a pályázat benyújtásához 
szükség van az önkormányzat döntésére. Kéri, szavazzanak a napirendi pont 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
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Napirend: 
 
Javaslat az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adásával kapcsolatos 
létszámcsökkentésből eredő többletköltségek finanszírozására vonatkozó 
támogatási igény benyújtására 
 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Meghívott: Dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és 

Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető főigazgató főorvos 
 

-.-.- 
 

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

Napirend 
 
Javaslat az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adásával kapcsolatos 
létszámcsökkentésből eredő többletköltségek finanszírozására vonatkozó 
támogatási igény benyújtására 
 
Benedek Mihály ismerteti, az Almási Balogh Pál Kórház vagyonkezelésbe és 
működtetésbe adása megtörtént. Ezzel összefüggésben húsz olyan kórházi 
dolgozó van, aki közel áll a nyugdíjhoz és nem írta alá a munkaszerződést. Az ő 
részükre végkielégítés kifizetésre került sor. A végkielégítés és járulékainak 
lehívására pályázati kiírásra kerül sor, melynek benyújtási határideje április 10. 
Az összeg visszaigénylésére a kórház pályázatot kíván beadni, ezzel is 
tehermentesítenék a költségvetést. Kéri a határozati javaslatban foglaltak 
támogatását. 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a 
Pénzügyi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A Gazdaságfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, az Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
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30/KH/2009.(IV.10.) számú határozat 
 
Tárgy: Az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adásával kapcsolatos 

létszámcsökkentésből eredő többletköltségek finanszírozására vonatkozó 
támogatási igény benyújtása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Az Almási Balogh Pál Kórház költségvetési intézmény jogutód nélkül, 

munkajogi jogutódlással történő megszüntetése következtében 590 fő 
létszámcsökkentésre került sor, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A-25/C. 
§ alapján szűnt meg. A munkajogi jogutódnál történő 
továbbfoglalkoztatáshoz 20 fő nem járult hozzá, akik részére végkielégítés 
kifizetésére került sor. Ózd Város Önkormányzata a létszámcsökkentésből 
eredő többletköltségek finanszírozására pályázatot nyújt be egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és a 
pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
 
Felelős: a pályázati dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 a pályázat összeállításáért: PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2009. április 10. 

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy  

- az önkormányzati intézmények létszámhelyzetének felülvizsgálatát 
követően - a tovább foglalkoztatást nem vállaló - 20 fő más 
intézményhez történő átcsoportosítására nincs lehetőség. Az 
Önkormányzat költségvetési szerveinél és a Polgármesteri 
Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az Önkormányzat 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött idő 
folyamatosságának megszakítás nélküli – foglakoztatására nincs 
lehetőség; 

 
- Ózd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 

4/2009. (II.27.) számú rendelete szerint az Önkormányzat 
költségvetési szerveinél engedélyezett álláshelyek száma összesen 
1599 fő, a létszámcsökkentési döntés végrehajtását követően a 
létszám összesen 1009 fő; 
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- a létszámcsökkentéssel egyidejűleg az álláshelyek megszüntetésre 

kerülnek. Az Önkormányzat vállalja, hogy ezt követően a létszám 
csak a jogszabályban előírt feladat vagy többletfeladat esetén nő, 
egyébként öt évig nem állítja vissza a megszüntetett álláshelyeket. 
A 255/KH/2008. (XI.20.) sz. határozat alapján– az egészségügyi 
közfeladat-ellátás működtetésbe adására és az ahhoz kapcsolódó 
vagyonkezelői jog létesítésére – megkötött szerződések értelmében 
a feladatok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt 
követő években is biztosítani tudja. 

 
Felelős:  Polgármester 
 PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2009. április 10., illetve folyamatos 

 
-.-.- 

 
Kiss Sándor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek. 

 
-.-.- 

 
Benedek Mihály mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 

 Dr. Csiszár Miklós       
 jegyző távollétében:        
 
 
 
 Kovács-Hagyó Zoltán      Benedek Mihály 
      osztályvezető          polgármester 
 


