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Farkas Péter Barnabás
alpolgármester
Képviselő-testületi Osztály

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által elnyert, jelenleg folyamatban lévő
pályázatokról


TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 „Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési
beruházások Ózd városában”
A kivitelezési munkák folyamatban vannak, a körforgalom elkészült és átadásra került.
A kerékpárút építés befejezési határideje jelenleg 2019. december 15., de a Bolyki főút
melletti szakasz terveinek módosítása folyamatban van, ezért további határidő
módosítás várható. A kötelező nyilvánossági, a szemléletformálási szerződések
teljesítése folyamatban van, a közúti biztonsági auditjelentés, a mobilitási terv és a
kerékpárforgalmi hálózati terv elkészült.



TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az
akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”
A Váci Mihály úti lakóingatlanok felújítása elkészült, a lakók beköltöztek. A 2. ütem
munkálatai zajlanak jelenleg az Újtelep térségében, a befejezési határidő 2019. október
31. A lakóépület, a közösségi ház, illetve az Ív úti parkoló felújítása a végéhez
közeledik, a footballpálya és a közösségi kert elkészült, a térfigyelő kamera rendszer
kiépítése és a zöldfelületek megújítása folyamatban van.



TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok”
A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a
szociális munka, a Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok és a tanulási sikerességi
programvezető foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel. A rendszeres
sportfoglalkozások, a hitéleti kör, ill. a zene- és táncoktatás foglalkozásai is zajlanak. A
konzorciumi partner Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat is ütemterv szerint valósítja meg programjait (kulturális- és sportnapok,
kirándulások, táborozások, különféle szakkörök, egészség- és életmód tanácsadás, stb.).



TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése Ózd városában”
A kivitelezés befejeződött, a záró helyszíni ellenőrzés lezajlott, a közreműködő
szervezet határozatát várjuk a fenntartási időszak kezdetéről.



TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd
városban”
A közbeszerzés lezárult, a nyertes ajánlattevő a Lasped Kft. A munkaterület átadásra
került.



TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
„Ózd:
Környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztési beruházások”
A közbeszerzési tender kiírásra került, ajánlattételi határidő 2019. szeptember 11.



TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri
Hivatal és Sportcsarnok”
A Sportcsarnok 2019. szeptember 9-re elkészült, a sikeres műszaki átadás-átvételt
követően a létesítmény az üzemeltetőnek átadásra került. A hivatal épülete 75 %-os
készültségi fokon van, várható befejezés 2019. szeptember 30.
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KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd
városban”
A kivitelezés folyamatos, a projekt készültségi foka 43 %.



TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00018 „Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai
fejlesztése”
A kivitelezés a 2019. január 31-i műszaki átadás - átvétellel lezárult. A használatba
vételhez szükséges eljárás lefolytatásra került. Megtörtént a piac ünnepélyes átadása, ezt
követően az ÓZDINVEST Kft. a piacot megnyitotta és üzemelteti. A Piac út melletti
parkoló céljára a területrendezést az Ózdi Városüzemeltető Intézmény elvégezte.



GZR-T-Ö-2016-0027 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram,
Ózdi töltőállomások kiépítése”
A támogatási szerződés megkötését követően a három darab töltőállomás helyszínén az
áramszolgáltatóval a villamos csatlakozás kiépítésére a megállapodás megkötésre
került, melynek kivitelezése a töltőállomás kiépítésével 2019. július 31-ig megtörtént, a
töltőket üzembe helyezték. Az üzemeltetésére vonatkozó szerződést 5 éves időtartamra
az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft-vel megkötöttük.



EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város
Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk
települések önkormányzatai a partnerek. A projekt tervezett tevékenységei
kismértékben infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést, jelentősebb részben a
címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést, képzéseket, tréningeket, tanácsadási
tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló kirándulásokat, táborozást és
különböző rendezvények szervezését tartalmazza, 36 hónapos átfutási idővel. A projekt
működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént, a közbeszerző cég
kiválasztása megtörtént. A projekt során tervezett közbeszerzések, workshop,
rendezvény-szervezés és képzés témákban lezárásra kerültek, a szerződéseket a
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőivel megkötöttük. A tanácsadási tevékenység
közbeszerzési eljárása még folyamatban van, tervek szerint ebben a hónapban lezáródik.
A tevékenységek közül az időarányos elemek megvalósítása megkezdődött, és részben,
mint a képzés is már befejeződött.
Az ösztöndíj program már a második évre kiírásra került, folyamatban van, a különböző
tréningekhez szükséges toborzás, helyszínek előkészítése, és a célcsoportok
megkeresése folyamatban van. A projekttevékenységek elvégzett elemeinek
elszámolását a tervezett ütemben, a mérföldköveknek megfelelően benyújtottuk.

Oktatás
2019. április 12.
Megrendezésre került
rendezvénysorozat.

az

Ózdi

Szakképzési

Centrumban

a

Szakmák

2019. április 11-12.
Az általános iskolákba megtörtént a beiratkozás.
2019. április 15.
Az Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola az 50. évfordulóját ünnepelte.
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Éjszakája

2019. április 17.
Az Ózdi Béke Telepi Óvodákban átadásra került a részben felújított belső udvar.
2019. május-június
A középiskolákban az írásbeli és a szóbeli érettségi és szakmai vizsgák lezajlottak.
2019.június 6.
Megrendezésre került a Városi Pedagógusnap az Olvasóban.
2019. június 15.
A 2018/2019-es tanév rendben lezárult. Az óvodákban, iskolákban megkezdődtek a szokásos
nyári karbantartási munkák.
2019. augusztus 28.
Új és korszerű padlóburkolatot kapott az Újváros Téri Általános Iskola új szárnyának aulája.
2019. június-augusztus
Ózd Város Önkormányzata a nyári tanítási szünet munkanapjain szünidei gyermekétkeztetést
– egyszeri meleg főétkeztetést - biztosított a rászorulók részére.
Sportesemények
Március 8. Városi Sportgála
Idén is sikerült megrendezni a Városi Sportgálát, ahol az elmúlt év legjobb sportolóit és
vezetőit díjaztuk. Külön kiemelendő, hogy a rendezvény iránti érdeklődés nem várt
létszámmal járt, ezért szerencsések voltunk, hogy megtudtuk tölteni a dísztermet.
Március 12. Diákolimpia Mezei futás
A tavaszi diáksportos küzdelmeket a már jól megszokott mezei futással indítottuk, amelyen
közel 400 versenyző vett részt a Városi Stadionban kialakított pályán.
Március 13. Diákolimpia Labdarúgás I., III. korcsoport
Tovább folytatva a küzdelmeket és a végső győzelemért folyó harcokat az első korcsoporttól
egészen a négyes korcsoportig sikerült megrendezni a labdarúgás térségi döntőket.
Március 14. IV. Varga József Amatőr Tekebajnokság évzáró ünnepség
Immáron negyedik alkalommal Varga József nevével fémjelezve rendeztük meg a
tekebajnokságot, ahol idén 11 csapat részvételével zajlottak le a küzdelmek. A végső
győzelmet veretlenül a Tűzoltók csapata szerezte meg és egy évig birtokolja a verseny
vándorserlegét.
Március 23. Máltai Szeretetszolgálat Sportnapja
A Máltai Szeretetszolgálat szívén viseli a rászorulók segítését, amelyet most a sport által és
azt bevonva próbálták az egészséges táplálkozásra és a megfelelő fizikai aktivitásra felhívni a
kilátogatók figyelmét.
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Április 6. Kulcsár Anita régió U14 leány kézilabda gyermekbajnokság III. osztály
Aktuális fordulóját rendezték meg a Marosi István Városi Sportcsarnokban a lányok számára,
ahol egészen kiváló eredményeket értek el.
Április 7. Kondi Napok Dombfutó Verseny
Utolsó állomásként a Bíben-völgyi domb meghódítása volt a cél a versenyzők számára. A
rendezvény elérte célját, hiszen közel ötvenen jutottak fel a domb tetejére.
Április 10. Diákolimpia Többpróba III. kcs.
Tovább folytatva a Diákolimpiai versenyeket a Többpróba csapatbajnokság küzdelmei
következtek. Az összes korcsoportban sikerült megrendezni a megmérettetéseket, amelyen
kiváló eredmények születtek.
Április 10. Top 12 Asztalitenisz Verseny
A legjobb 12 versenyző számára külön versenyt hirdetett a Városi Asztalitenisz Szakbizottság,
hogy kiderüljön mégis ki a legjobb asztaliteniszes a városban. Igazolt, nem igazolt és
általános iskolások versengtek.
Április 24. Grassroots Fesztivál I. kcs.
Egy jó hangulatú fesztivál keretein belül zárták le az évet az egyes korcsoportokban.
Április 29. Egyéni Atlétika Verseny III; IV. kcs.
Az egyéni küzdelmek alkalmával voltak egészen kiváló eredmények.
Április 29. Egyesületi Bozsik Program
Az egyesületi program zárásaként rendezték meg az utolsó fesztivált a Városi Stadionban,
amely végén a gyerekek fejlődésének méltatása is elhangzott.
Május 5. XXIV. Ózdi Hegyi Futóverseny
Idén 24. alkalommal sikerült megrendezni a hagyományos Hegyi Futóversenyt, ahol közel 60
induló állt rajthoz és teljesítette az egyes távokat. Az időjárás ellenére kiváló hangulatban telt
el a verseny.
Május 9-11. Bellér László Emlékverseny XIII. Országos Nyugdíjas Sportnapok
A fiatalok helyett most a szépkorúaké volt a főszerep a Városi Stadion futópályáján, akik
ellentmondást nem tűrően hajtották végre a kitűzött feladatokat. A palettára felkerült a teke, az
asztalitenisz, az atlétika egyes számai, az úszás és természetesen a túrázás.
Május 11. Ózdi FC – Cigánd SE MLSZ U14-U15 II. osztály Északi Csoport fiú
labdarúgó bajnoki mérkőzés
A magasabb osztály kihívásainak megfelelve abszolválták a szezont a fiatal labdarúgók.
Voltak mélypontok, voltak szép sikerek, ebből a helyzetből kell nekik majd előnyt kovácsolni
a következő szezonban.
Május 11. ÓAM-Ózdi KC – MIZSE KC fiú serdülő II. osztály keleti csoport kézilabda
bajnokság
A serdülősök is szép eredményt értek el. A bajnokságban a harmadik helyet szerezték meg.
Május 11. ÓAM-Ózdi KC – MIZSE KC NBI/B Keleti Csoport férfi felnőtt kézilabda
bajnoki mérkőzés
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Sikerült a győzelmet megszerezni így a hatodik helyen zártak a felnőttek az NBI/B-s
pontvadászatban.
Május 12. LÓCI DSE – Juhász 99 Füzesabonyi SC III. osztály Észak-Keleti Csoport női
ifjúsági bajnoki mérkőzés
Győzelmüknek köszönhetően a lányok bebiztosították a bajnoki címüket.
Május 12. LÓCI DSE – Juhász 99 Füzesabonyi SC NBII. Észak-Keleti Csoport női
felnőtt bajnoki mérkőzés
Győzelmüknek köszönhetően a végső elszámoláskor bent maradó pozícióban zárták a felnőtt
lányok.
Május 17. ÓAM-Ózdi KC – Békés-Drén KC férfi ifjúsági I. osztály keleti csoport
kézilabda mérkőzés
Győzelemmel zárta az utolsó bajnoki mérkőzését így bent maradt ezzel megőrizte NBI-es
tagságát a junior csapat.
Május 18. Ózdi FC – KBSC FC KFT. MLSZ U17-U19 III. osztály Északi Csoport fiú
labdarúgó bajnoki mérkőzés
A magasabb osztály kihívásainak megfelelve abszolválták a szezont a fiatal labdarúgók.
Voltak mélypontok, voltak szép sikerek ebből a helyzetből kell nekik majd előnyt kovácsolni
a következő szezonban.
Május 18. Ózd Városi SE – Tiszaújváros II. B-A-Z megyei férfi asztalitenisz
csapatbajnokság I. osztály
Szép eredménnyel zárták az idényt az asztaliteniszesek.
Május 18. Ózdi VSE I. – Tiszaújvárosi SC NB III. Észak-Magyarországi asztalitenisz
bajnokság B csoport
Idén sikerült az NBIII-as pontvadászatban egy kiváló eredményt elérni.
Május 25. Ózdi FC – Bogács Thermálfürdő Megyei I. osztályú férfi labdarúgó
bajnokság
Vereséggel zárták a bajnokságot a labdarúgók, de így is nagy fölénnyel nyerték a Megyei I.
osztályú küzdelmeket. Az eggyel magasabb osztályba való lépés már eldőlt, hiszen osztályzó
nélkül a következő szezont az NBIII-ban kezdik a fekete-fehérek.
Május 31. IV. Ózdi Futónapok első állomása
Immáron negyedik alkalommal hívjuk életre a városi futónapokat. Az első állomáson kereken
60 fő vett részt és teljesítette a 10 kört a Városi Stadionban.
Június 1. Pingpong határok nélkül
A határokon is túlívelő asztaliteniszé volt a főszerep az Árpád Vezér Általános Iskolában, a
versenyen közel harminc versenyző vett részt.
Június 1. Pünkösdi Királyság Lovassági és Gasztrofőző Verseny – Vitkó Lovastanya
A nagy hagyományokkal rendelkező rendezvényt idén is sikerült megrendezni.
Június 22-23. Strandkézilabda
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Immáron második éve rendezik meg az utánpótlás csapatoknak a strandkézilabda tornát
Ózdon. A tornán öt fiú és nyolc lány csapat vett részt.
Június 28. IV. Ózdi Futónapok 2. állomása
Egy kiváló kezdeményezésnek köszönhetően immáron negyedik éve sikerült megrendezni a
Futónapokat. A második állomáson 60 fő regisztráltatta magát és futotta le a kiszabott 6300
métert a Stadion körpályáján.
Június 29-30. SOCCA Hungary 5+1 Kispályás Labdarúgó Torna
Első ízben sikerült megrendezni az új sportág nemzeti bajnokságát. Ózdon is helyet adott a
városi stadion a népszerűsítésre és a régió legjobbjának a kiválasztására. A legjobb a
budapesti döntőben bizonyíthatta, hogy ő legjobb a kispályán.
Július 6-7. I.J.K.A. Nemzetközi Nyílt Edzőtábor
Karate Szemináriumnak adott helyszínt városunk, ahol fekete öves dan mesterek is részt
vettek a foglalkozásokon. Jelenlétükkel emelték az edzőtábor rangját.
Július 14. Ó-Bükk Túra – 9:30
A több mint 50 kilométeres bicikli túrán az ország majdnem minden pontjáról érkeztek
teljesítők, hogy végigkerekezzék a Bükk-hegység szépséges táját.
Július 22-26. Sporttábor
Idén negyedik alkalommal sikerült megrendezni a Sport és egészségtábort, ahol a fő cél a
szervezőknek az egészségre való nevelés és az élményekkel teli nyár biztosítása a gyermekek
számára.
Július 26. IV. Futónapok 3. állomás
A Futónapok utolsó állomásán közel 60 fő vett részt és teljesítette a távot. A családias
hangulatú rekreációs foglalkozáson az elsődleges cél a fizikai aktivitás növelése és az
egészséges táplálkozás fontossága volt.
Augusztus 25. IX. Ózdi Triatlon Verseny
Kilencedik alkalommal sikerült megrendezni a már hagyományossá váló triatlon versenyt,
ahol a 200 feletti nevező létszám is megdőlt az idei versenyen. A jó hangulatra most sem
lehetett panasz. A versenyzők mindegyike fontosnak tartja a megfelelő légkör kialakítását az
egyes versenyek alkalmával, amely az itteni versenyen már évek óta családias hangulatban
zajlik le.
Kulturális események
Március 1.
Hair - Olvasó
Március 4.
Eventus művészeti középiskola (Eger)diákjainak kiállítása – Városi Könyvtár
Művészeti Műhely gyerekeknek – Városi Könyvtár
Március 5.
Táncház a II. János Pál Katolikus Általános Iskolában (Olvasó Táncház pályázat)

7

Március 6.
Gyerekszínház -Pöttöm Panna (2 előadás) - Olvasó
Március 7.
Madár és a lány (2 előadás) - Olvasó
Március 8.
Nőnapi koncert – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Sportgála - Olvasó
Március 13.
Romance.com színházi előadás- Olvasó
Március 14.
Rendhagyó történelemóra – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Március 15.
Városi ünnepség
Március 17.
Sakk csapatbajnokság - Olvasó
Március 18.
Művészeti Műhely – Városi Könyvtár
Március 20.
„Én nem így akartam” Laczkó Inci előadása – Városi Könyvtár
Március 21.
Ízeltlábúak varázslatos világa – Városi Könyvtár
Március 25.
Filharmónia hangverseny - Olvasó
Hely, ahol élünk (Az én Olvasóm) – Olvasó
Március 26.
Barta Beatrix kiállítás megnyitó – Városi Könyvtár
Március 28.
„Kitekintő” - Sajónémeti bemutatkozik – Városi Könyvtár
Április 1.
Művészeti Műhely gyerekeknek – Városi Könyvtár
Április 5.
Skanzen nyitóünnepség – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Tavaszi Játszóház – Olvasó
Április 9.
Óvodások szavalóversenye – Városi Könyvtár
8

Zorán koncert – Olvasó
Április 10.
Ady vers és fotópályázat eredményhirdetése – Városi Könyvtár
Gyerekszínház (Süsü) – Olvasó
Április 11.
Húsvéti játszóház – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Vujity Tvrtko előadás – Olvasó
Április 12.
Szép szó 25 éves ünnepi program-antológia bemutatása – Városi Könyvtár
Április 13.
Tavaszi zsongás a könyvtárban – játszóház délután – Városi Könyvtár
Április 15.
Művészeti Műhely gyerekeknek – Városi Könyvtár
Április 17.
Nicsak, ki lakik itt? színházi előadás – Olvasó
Április 18.
Szabadegyetem – Olvasó
Április 24.
Magyar Viselet Napja – Táncház a Bolyky Tamás Általános Iskolában (Olvasó Táncház
pályázat)
Rendhagyó történelemóra – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
„A jelenlegi problémáid nem a mostban vannak” Laczkó Inci előadása – Városi Könyvtár
Április 26.
Viseletes bál – Olvasó
Április 29.
Művészeti Műhely Gyerekeknek – Városi Könyvtár
Hely, ahol élünk (Az ózdi gyári fürdő és uszoda története) - Olvasó
Április 30.
A tűzgyűrű varázslatos világa – Városi Könyvtár
Május 1.
Városi Majális
Május 3.
Agyag örökké kiállítás megnyitó – Olvasó
Május 4.
Fazekas műhelyfoglalkozás – Olvasó
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Május 5.
Hair előadás – Olvasó
Május 6-12.
Közösségek hete: Olvasó, Városi Könyvtár
Gyerekesély Interaktív kiállítása – Olvasó
Május 6.
Devecsery László Holdárnyék könyvének bemutatása Wéber Zsóka illusztrátorral – Városi
Könyvtár
Május 8.
„Kitekintő-ablak a térségre” Borsodbóta bemutatkozik – Városi Könyvtár
Táncház – Civil Ház (Táncház pályázat-Olvasó)
Május 9.
Rajzpályázat (Újratervezés) eredményhirdetése és kiállítás – Városi Könyvtár
Május 13.
Művészeti Műhely Gyerekeknek – Városi Könyvtár
Május 17.
Színzsongás festménykiállítás – Olvasó
Május 18.
Apró Örömök Családi Klub – Városi Könyvtár
Tánc világnapja – Olvasó
Május 21.
„Jól érzed Magad?” Laczkó Inci előadása – Városi Könyvtár
Május 22.
Barkó Nap – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Május 23.
Ünnepi testületi ülés – Olvasó
Kunt Ernő kiállítás – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Május 24-25.
IV. Hétvölgy Fesztivál
Május 26.
Gyereknap
Magyar Hősök Emlékünnep
Május 27.
Művészeti Műhely Gyerekeknek – Városi Könyvtár
Június 1.
XII. megyei német regionális nemzetiségi fesztivál – Olvasó
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Június 2.
Sakkverseny – Olvasó
Június 4.
Trianoni megemlékezés
Sás Károly előadása gyerekeknek – Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár
Június 6.
Romavilág cigány népismereti vetélkedő általános iskolásoknak – Városi Könyvtár
Pedagógusnap – Olvasó
Június 12.
Mesélnek a szalagok kiállítás megnyitó – Városi Könyvtár
Június 13-17.
Ünnepi Könyvhét
Június 15.
Erica C. vizsgaelőadás - Olvasó
Június 22.
Múzeumok éjszakája – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Június 24 - 28.
Olvasótábor – Városi Könyvtár
Július 1 – 5.
Múzeumi tábor – Ózdi Muzeális Gyűjtemény
Július 8 – 12.
Szép Szó Irodalmi Tábor – Városi Könyvtár
Július 31.
Anyatejes Világnap - Olvasó
Augusztus 2.
Művészeti Műhely Gyerekeknek – Városi Könyvtár
Augusztus 16.
Gyermekfoglalkozàs, kèzműves foglalkozàs alsós gyerekeknek – Városi Könyvtár
Augusztus 20.
Városi ünnepség
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Egyéb
Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2019.(II.14.) határozatával fogadta el
Janiczak Dávid polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését.
Janiczak Dávid polgármester 2019. szeptember 15. napjáig az ütemtervtől eltérően 11 napot
vett igénybe.
Tekintettel arra, hogy a polgármester szabadságának ütemezését és kiadását a képviselőtestület hagyja jóvá, kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.…/2019. (IX.26.) határozata
a polgármester 2019. évi ütemtervtől eltérő fizetett szabadsága igénybevételének
jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Janiczak Dávid polgármester 2019. évi
ütemtervtől eltérő 11 nap fizetett szabadságának igénybevételét jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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