
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Csutor László, Fazekas Zoltán, 
Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. 
Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, 
Vitális István képviselők

Jelen van továbbá:
Riz Gábor országgyűlési képviselő
Dr. Almási Csaba jegyző
Dr. Sztronga Eszter aljegyző
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője
Énekesné dr. Kótka Andrea PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi 

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

 Osztály vezetője
Oroszné Mák Erika PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály 

mb. osztályvezetője 
Dudásné Balázs Zita PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és 

Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető,
főigazgató főorvosa

Tengely András ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Pécsiné Oravecz Andrea jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál köszönti a megjelenteket.  Megnyitja az ülést,  kéri képviselőtársait, 
hogy  a  mobiltelefonjaikat  kapcsolják  ki  és  a  szavazógépeiket  kapcsolják  be. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
Kéri a képviselő-testületet, szavazzon a napirendi pontokról.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el:

1.) Javaslat  az  Almási  Balogh Pál  Kórház Egészségügyi  és  Szolgáltató  Nonprofit 
Kft.  konzorciumi  tagként  való  részvételére  az  „ÉMOP-4.1.2/A-11.  számú 
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázatban



Előterjesztő: Almási  Balogh  Pál  Kórház  Egészségügyi  és  Szolgáltató 
Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

2.) Javaslat egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A..-Z. Megyei 
Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között

Előterjesztő: Almási  Balogh  Pál  Kórház  Egészségügyi  és  Szolgáltató 
Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

3.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

Előterjesztő: Polgármester
Meghívott: Tengely András ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

1.) napirend

Javaslat  az Almási  Balogh Pál  Kórház Egészségügyi  és  Szolgáltató  Nonprofit  Kft. 
konzorciumi tagként  való részvételére  az „ÉMOP-4.1.2/A-11.  számú Rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázatban

Dr. Eszenyi Géza elöljáróban elmondja, olyan pályázati lehetőségről van szó, 
amely Magyarországon a rehabilitációs tevékenységet magasabb szintre emelné. 
Különböző  szakmák  rehabilitációs  tevékenységére  lehet  konzorciumban 
pályázni. A konzorcium vezetője a BAZ. Megyei Kórház főigazgatója, Dr. Csiba 
Gábor.  Rehabilitációs  tevékenység  hivatalosan  még  nem  folyt  Ózdon,  és  a 
pályázaton  való  részvétel  feltétele,  hogy  már  rehabilitációs  tevékenységet 
folytató intézményről legyen szó. A megyei kórháznak nem teljesen kihasznált 
rehabilitációs  kapacitása  van,  így  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  a  B-A-Z. 
Megyei  Kórház átadott  kapacitásával  pályázott.  A pályázati  forrás a régióban 
meghaladta a 4 milliárd Ft-ot. Ebből Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2,2 milliárd 
Ft,  Nógrád  és  Heves  megye  1,1  Mrd  Ft  összeget  használt  fel.  Ózdon  a 
mozgásszervi  betegségben  szenvedők  ellátása  majdnem  teljeskörű  volt,  de 
hiányzott  a  rehabilitáció.  Amennyiben  meg  tudják  valósítani  az  aktív  korai 
mozgásszervi rehabilitációt, az ózdi kistérség lakosságának ellátása jelentősen 
javulni  fog.   Eredetileg  azon  gondolkodtak,  hogy  a  másik  pályázat  kapcsán 
kiürült reumatológiai épületben valósítanák meg a rehabilitációs osztályt. Ez a 
megoldás azonban  nehezen lett volna védhető, mert az előző pályázatban azt 
bizonyították,  hogy  a  tömbösítés  a  gazdaságosság  irányába  mutat.  Ezért  a 
pályázatíróval egyeztetve az a vélemény alakult  ki,  hogy abban az épületben 
alakítsák ki a rehabilitációs osztályt, ahol most az igazgatóság van. A jelenlegi 
épület  műszakilag  alkalmassá  válik  arra,  hogy  egy  emelettel  bővítsék,  és 
átköltözne oda az igazgatóság.  Ezt saját forrásból kell megvalósítani. A kiürülő 
igazgatói épület alkalmas lenne arra, hogy a rehabilitációs osztály hotel részét 
kialakítsák. Nyaktaggal összekötve a leendő új épület fizioterápiás egységével 
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együtt  komplett  ellátást  tudnának  biztosítani  és  ezzel  a  tömbösítést  teljessé 
tennék. Az ózdi kórház szerkezete ideális lenne a kistérség betegeinek ellátására. 
Ennek feltétele, hogy a Megyei Közgyűlés és a BAZ. Megyei Kórház a holnapi 
ülésen  megszavazza  az  átvételt.  Jelenleg  tehát  feltételes  módban  szavaz  a 
testület  az  első  napirendi  pont  határozati  javaslatáról,  amelyben  az 
Önkormányzat  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Kórház  részt  vegyen  ebben  a 
konzorciumban  és  pályázzon  a  rehabilitációs  tevékenységre.  A  második 
napirend előterjesztése ennek feltételéről szól: a BAZ. Megyei Önkormányzat és 
a  BAZ.  Megyei  Kórház  átadja  ezt  a  heti  10  szakorvosi  óra  és  heti  10  nem 
szakorvosi óra kapacitást és ezt az Ózdi Önkormányzat fogadja.  Sikerült olyan 
szakmai  anyagot  átadni  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, ami már jóváhagyásra került.  

Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az 1.) és 
2.) napirendhez tartozó határozati javaslatokat támogatja. 

Vitális  István hozzáteszi,  a  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  egyhangúlag 
javasolja elfogadni a határozati javaslatokat. 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

196/KH/2011. (VI.29.) Határozat

Tárgy:  Az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  Egészségügyi  és  Szolgáltató  Nonprofit  Kft. 
konzorciumi  tagként  való  részvételére  az  „ÉMOP-4.1.2/A-11.  számú 
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázatban 

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ózdi Almási Balogh Pál Kórház  
Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Észak-Magyarországi Régió más 
egészségügyi szolgáltatóival és egészségügyi szolgáltatók tulajdonosaival kon-
zorciumi együttműködésben - a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház konzorcium-vezetőjével -, részt vegyen az „ÉMOP-4.1.2/A-11. Reha-
bilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton.

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában, a 
Medcenter Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő 6906 hrsz-ú, Ózd Béke utca 
1-3. szám alatti ingatlanon – a Medcenter Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonában 
lévő – Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
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az  „ÉMOP-4.1.2/A-11  számú Rehabilitációs  szolgáltatások  fejlesztése”  című 
pályázat keretében beruházást valósítson meg annak érdekében, hogy az ózdi 
kistérség  lakossága  számára  az  Almási  Balogh Pál  Kórház  Egészségügyi  és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. mozgásszervi rehabilitációs ellátást biztosítson.
A hozzájárulás feltétele, hogy az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és 
Szolgáltató Nonprofit Kft., illetve a Medcenter Nonprofit Kft. a rehabilitációs 
pályázat  keretében  a  beruházást  csak  akként  valósíthatja  meg,  hogy  az 
Önkormányzat tulajdonában álló épületet - Kórházat - bővíti, és a beruházással 
közös tulajdont nem keletkeztet, önálló építményt nem hozhat létre.

3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tárgyban meghatározott pályázat ke-
retében az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 300 millió Ft nagyságú beruházást valósítson meg a 2. pontban foglaltak 
szerint. A pályázat 5%-os önerejéhez szükséges forrást, maximum 15 millió Ft-
ot az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. sa-
ját költségvetéséből biztosítja.

Felelős:1-3. pont vonatkozásában: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és 
                        Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

       Medcenter Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:folyamatos

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az „ÉMOP-4.1.2/A-
11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretében az Almási 
Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a pályá-
zathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

2.) napirend

Javaslat  egészségügyi  szakellátási  kapacitások  átadás-átvételére  a  B.-A.-Z.  Megyei 
Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között

Fürjes  Pál elmondja,  az  1.)  napirendi  pontban  foglaltak  megvalósulásához 
szükség  van  arra,  hogy  a  Megyei  Kórház  átadja  a  szabad  kapacitást.  A 
bizottságok  az  előterjesztést  megtárgyalták  és  az  előző  napirend  kapcsán 
elhangzott  az  állásfoglalásuk.  Véleménye  szerint  ezáltal  kistérségi  szinten 
túlnyúló ellátást tud majd biztosítani a kórház, és erősíteni fogja a régióban a 
státuszát. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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197/KH/2011.(VI.29.) Határozat

Tárgy: Egészségügyi  szakellátási  kapacitások  átadás-átvétele  a  B.-A.-Z.  Megyei 
Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. kezdeményezést nyújtson be kapacitás átcsoportosításra 
mozgásszervi rehabilitációs feladatok ellátása érdekében – 2013. július 1. napjától 30 
fekvőbeteg-ágy, továbbá a járóbeteg szakellátáshoz szükséges heti 10 szakorvosi + heti 
10 nem szakorvosi óra vonatkozásában –, eredményes „ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Re-
habilitációs szolgáltatások fejlesztése”  pályázat esetén.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kapacitás átadás-átvételről 
szóló megállapodást a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzattal, valamint a kapacitást átadó-
átvevő egészségügyi szolgáltatókkal aláírja.

Felelős:  Polgármester
Határidő: azonnal

3.) napirend

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására

Fürjes Pál elmondja, a korábban kijelölt személy sajnos elhunyt, ezért vált szükségessé 
az  előterjesztés.  Hangsúlyozza,  azért  fontos  az  ÓZDSZOLG  Nonprofit  Kft. 
továbbműködése, mert egy futó pályázat gondozása miatt fenn kell tartani az irányító 
hatóság  felé.  További  -  erdők  telepítésével  összefüggő  -  pályázatokról  folynak  a 
tárgyalások,  ezért  célszerű,  hogy  ebben  a  Kft-ben  folytassák  ezeket  a  munkákat. 
Javasolja  megválasztani  az  ÓZDSZOLG  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjévé  Kovács 
Gergelyt (a.n.: Gonosz Magdolna, lakcíme: 3600 Ózd, Bláthy Ottó utca 9.). Bérezését 
bruttó 100.000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Kovács Gergely már eddig is 
részt vett az említett pályázatok előkészítésében és a kabinetben is bizonyította, hogy 
kiválóan alkalmas erre a  munkára.  Kovács Gergely írásban hozzájárult  a  napirendi 
pont nyílt ülésen történő tárgyalásához.

Vitális István elmondja, az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint 
az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Rendészeti  Bizottság  együttes  ülésen  tárgyalta  meg.  A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság 2 tartózkodás mellett javasolta a határozati javaslatot elfogadásra. 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
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A  Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

198/KH/2011. (VI.29.) határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1990.  évi  LXV. 
törvény  9.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörében,  valamint  a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j.) 
pontja és 24. § (1)-(2) bekezdése alapján

Kovács Gergely-t
(a.n.: Gonosz Magdolna, lakcíme: 3600 Ózd, Bláthy Ottó utca 9.)

választja meg az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2011. július 
1-től  2011.  év  december  31.  napig  tartó  határozott  időtartamra.  Az 
ügyvezető díjazását bruttó 100.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  munkaszerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. július 1.

2. A határozat  1.  pontjában hozott  döntés  értelmében gondoskodni  kell  a 
Társaság Alapító Okiratának módosításáról.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  Alapító  Okirat 
módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Felelős: Polgármester
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2011. július 15. 

3. A  Képviselő-testület  jelen  határozat  meghozatalával  egyidejűleg  a 
135/KH/2011. (V. 19.) határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály vezetője
Határidő: döntést követően azonnal 
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Fürjes Pál mivel több hozzászólás, észrevétel nincs, megköszöni a munkát, az 
ülést bezárja. 

K. m. f.

             Dr. Almási Csaba       Fürjes Pál
                       Jegyző     polgármester
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