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Június 9-11 között ötödik alkalommal került megrendezésre az Országos 
Nyugdíjas Sportnapok az Ózdi Nyugdíjas Klub és helyi sportegyesületek 
szervezésében. A megmérettetésen az 50 év feletti nyugdíjasok vettek, részt az 
ország több pontjáról, 8 sportágban. 
 
Június 11-én került sor a Városi Vegyeskar ünnepi hangversenyére az Olvasó 
színháztermében. Az koncert vendége volt a szombathelyi Szent Márton Kórus, 
valamint a jászberényi Székely Mihály Vegyeskar. (A program a TÁMOP 
„Hagyomány – Tehetség – Korszerűség” pályázat projektzáró rendezvénye 
volt.) 
 
Június 12-én az uraji lovaspálya adott otthont a hagyományos Pünkösd Kupa 
Díjugrató Versenynek, melyen 70 lovas közel 50 lóval küzdött meg egymással 
és az akadályokkal. 
 
Június 18-án záróvizsgáztak az ózdi Erica C Dance School növendékei az ÓMI-
ban.  
 
Június 24-én a Városi Stadion klubhelyiségében találkoztak az 1960/1961-es 
NBII-es bajnokságot nyert labdarúgó csapat tagjai. A résztvevőket Fazekas 
Zoltán alpolgármester köszöntötte, akik az 50 évvel ezelőtti eseményeket nagy 
örömmel idézték fel. Ezzel párhuzamosan a Magyar Labdarúgó Szövetség 
képviselői átadták a másodosztályban játszó ÓFC ifjúsági csapat tagjainak a 
bajnokságban megszerzett bronzérmüket. 
 
Június 25-én  az Ózdi Súlyemelő és Fittnes Club a Városi Sportcsarnokban 
rendezte meg a Suzuki Kaiser Területi Minősítő Súlyemelő versenyét, melyet az 
országos szövetség elnöke, Takács Mária is megtekintett. 
 
Június 30-án nyílt meg Mizerák István elhunyt ózdi fotóművész kiállítása a 
Magyar Nemzeti Múzeumban. A megnyitó ünnepségen önkormányzati 
képviselőkből és kulturális szakemberekből álló delegáció képviselte 
városunkat.  
 
Július 1-jén érkezett városunkba a Minimax Varázslatos Iskolabusz elnevezésű 
egész napos ismeretterjesztő roadshow, mesehősökkel, játékokkal. Az esemény 
több száz gyermek részvételével zajlott az ifjúsági parkban.  
 
Július 15-én a Susa – Rimaszécs között húzódó erdei út átadásának harmadik 
évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget. A trianoni határon felállított 
kopjafát Ózd Város Önkormányzata képviseletében dr. Kósné Dargai Rita 
tanácsnok asszony és Tartó Lajos területi képviselő koszorúzták meg.  
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Július 15-17-én került megrendezésre a Görgey-emléktúra az Ózdi Huszár- és 
Lovas Bandérium szervezésében. A lovasok az Ózd-Rimaszécs-Velkenye-
Sajópüspöki-Bánréve-Hét-Putnok-Dubicsány útvonalat járták be.  

 Ugyanebben az időintervallumban zajlott az V. Arvisura Találkozó. A 
rendezvény fővédnöke Turiné Orosz Margit civil tanácsnok asszony volt.  

 
Július 22-től 24-ig tartott a Strandkézilabda EBT Kupa a Városi Strandfürdő 
területén. A torna nemzetközi szintű rendezvénnyé nőtte ki magát, melyen 
európai kupa pontokat gyűjthetnek a résztvevő csapatok. A torna az utánpótlás 
mérkőzéseivel kezdődött, majd a felnőtt férfiak és hölgyek is megméretettek a 
homokon. A rendezvényen részt vett a magyar ifjúsági válogatott is. 
 
Július és augusztus hónapok folyamán péntek esténként a Groove Day zenés 
ifjúsági rendezvényei zajlottak az Interspar áruház parkolójában.  
Nyáron is folytatódtak az ÓMI „Nők – Munka – Család” TÁMOP pályázati 
projekt eseményei: pszichológiai és életmód-tanácsadás, karriertippek, 
szabadidős tevékenységajánlók formájában.  
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.22.290/2010/15. számú 
ítéletével szemben – amely a Képviselő-testület közterület-használati engedély 
tárgyában hozott, 121/KH/2010.(VI.24.) számú határozatát (az elsőfokú 
határozatra is kiterjedő hatállyal) hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú 
hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte – felülvizsgálati kérelem került 
előterjesztésre a Legfelsőbb Bíróság felé, melynek elbírálása folyamatban van. 
 
Augusztus 3-9. között került megrendezésre a 8. Ózdi Örökségvédelmi 
Festőtábor. Az egyhetes szabadiskola szakmai vezetője ezúttal is Kelemen 
Marcel festőművész volt.  
 
Augusztus 6-án az Ózd Városi Sportegyesület új helyszínen, a bolyoki 
városrészben bonyolította le utcai kosárlabda tornáját. A Catrecz Ball-nak 
elnevezett versenyen ózdi, putnoki, kazincbarcikai  csapatok is résztvettek. 
 
Augusztus 17-én római katolikus misszió haladt át Ózdon. A csoport 
településünk több pontján együtt énekelt, imádkozott a spontán szerveződött 
érdeklődőkkel. A nap végén a közösség Egerbe indult tovább, útjuk végállomása 
pedig a Madridban megrendezett Világifjúsági Találkozó volt.  
 
Augusztus 19-én nyitotta meg képzeletbeli kapuit a II. Ózdi Parkfesztivál, Fürjes 
Pál polgármester úr köszöntő szavaival. Ebbe a nagyrendezvénybe ágyazódtak 
augusztus 20-án a Szent István napi állami ünnep eseményei.  

 Az ózdi görög katolikus templomban tartotta ünnepi ülését a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése.  
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 Az ifjúsági park szabadtéri színpadán Riz Gábor országgyűlési képviselő 
úr mondott ünnepi beszédet, majd Orosz István görög katolikus parókus 
és Baranyák Béla római katolikus címzetes esperes közösen szentelték 
meg az új kenyeret. A megáldott kenyeret dr. Mengyi Roland, a B.-A.-Z. 
Megyei Önkormányzat elnöke és Fürjes Pál polgármester vágta fel. Az 
ünnepi ceremónia az Ózdi Néptánc Egyesület összeállításával zárult.  

 A két nap folyamán amatőr csoportok és ismert előadók (Kovács Kati, 
Children of Distance, Kállay Saunders András, Barbee) léptek színpadra, 
valamint vidámpark, huszárbemutató, baba-mama programok, játszóház 
és szabadtéri kiállítás tette színessé a programot. 

 
Augusztus 20-án a súlyemelő klub által rendezett „Ózd Legerősebb Embere” 
fekvenyomó versenyen megvédte tavalyi címét Gyuricska István.  
- Az Ózdi Football Club felnőtt csapata hazai győzelemmel kezdte meg 
szereplését a 2011/12-es bajnokságban a Gyöngyös csapata ellen. 
 
Augusztus 21-én került megrendezésre a Szentsimoni Falunap 
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MUNKAÜGYI KÖZPONT ÓZDI KIRENDELTSÉGE 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
az ózdi statisztikai kistérség, illetve kiemelten Ózd város 

munkapiaci helyzetéről 
 
 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi és Putnoki Kirendeltségeinek 
vonzáskörzetében, a 29 települést felölelő kistérségben az álláskereső munkanélküliek 
száma a legutóbbi hivatalos statisztikánk - 2011. július havi zárási adataink - szerint 8029 főt 
(Ózd 6889 fő, Putnok 1140 fő) tett ki, ami az elmúlt év azonos időszakának értékekhez 
viszonyítva (2010. július hó 8689 fő) 660 fővel mutat alacsonyabb szintet. 
A térségi regisztrált munkanélküliek összetétele a következő:  
     703 fő álláskeresési járadékos, 
     549 fő álláskeresési segélyes, 
         2 fő rendszeres szociális segélyes, 
  2.184 fő rendelkezésre állási támogatást kap, 
  1.670 fő bérpótló juttatást kap, 
  2.921 fő ellátatlan. 
 
Az adatokból kitűnik, hogy a regisztráltak közül valamilyen formában 5.108 fő (63,6 %) 
részesül anyagi juttatásban.  
Munkapiaci szempontból kedvezőtlen, hogy folyamatosan magas: 
 a szakképzetlenek (40,3 %), illetve 
 a 8 általánosnál kevesebb (10,2 %) iskolával rendelkezők száma, aránya. 
 
Ózd várost érintően a 2011. július havi adatok szerint 3.829 fő volt az álláskereső 
munkanélküliek száma, közülük: 

    426 fő járadék típusú ellátást, 
    243 fő segélyes típusú ellátást,     
 1.693 fő rendelkezésre állási támogatást, bérpótló juttatást, rendszeres segélyt kap, 
 1.467 fő ellátatlan. 

  
A térségi gondokhoz hasonlóan a városban is magas a szakképzetlenek, valamint a 8 
általánosnál kevesebb iskolával rendelkezők száma. Tetézi a problémákat, hogy Ózd városban 
élő nyilvántartott álláskeresők 32,7 %-a már több mint 1 éve nem tud elhelyezkedni. 
 
A munkanélküliség alakulását befolyásoló tényezők 
A statisztikai kistérség munkapiaci helyzete az évek óta tapasztalt tendenciáknak megfelelően 
– év eleji közhasznú, közcélú állomány cseréje miatt - romlott. 2011. év januárjában és 
februárjában a közfoglalkoztatásból beáramlók nagy száma következtében 10.347 főre 
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duzzadt az álláskeresők száma. Decemberhez képest ez 1.717 fő, az előző év azonos 
időszakához viszonyítva 874 fő emelkedést jelent.  
Az új közfoglalkoztatási program indulásának eredményeként február hónapot követően 
folyamatosan csökkent a regisztrált álláskeresők mértéke, ezen rövid idő alatt számuk több 
mint 2.300 fővel mérséklődött.  Ennek ellenére továbbra is meghatározó hányadot 
képviselnek a rendelkezésre állási támogatásban részesülők, illetve az ellátatlanok.  
2011. július végéig a két kirendeltségen az egyes aktív eszközök révén munkához 
jutók száma a következő képet mutatja: 
 

 közfoglalkoztatás támogatás 4.132 fő 
 bértámogatás 111 fő 
 képzési támogatás 39 fő 
 munkatapasztalat-szerzési támogatás 7 fő 
 vállalkozóvá válási támogatás 13 fő 

 
Emellett a TÁMOP különböző programjaiban 2011. júliusáig az alábbi foglalkoztatási 
támogatásokra került sor: 
TÁMOP 1.1.1  - bértámogatás 34 fő 
 - bérköltség támogatás 4 fő     
 
TÁMOP 1.1.2 - bértámogatás 37 fő   
 - bérköltség támogatás: 19 fő 
 - VVT 1 fő 
 
TÁMOP 1.1.3 - bértámogatás 86 fő   
 - bérköltség támogatás: 5 fő 
 
Az aktuális pályázati és támogatási lehetőségekről a mellékelt 4. számú Hírlevél ad bővebb 
információt. 
 
Ó z d, 2011. augusztus 29. 
 
Melléklet: 1 db 
 
 
           Bárdos Géza 

                                                                                                               kirendeltségvezető 
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4. szám, 2011. június 
 

Munkahelyteremtő pályázat 

A Nemzetgazdasági Minisztérium ez év februárban hirdetett pályázatot a mikro-, kis- és középvállalkozások számára 
munkahelyteremtő beruházások támogatására. A támogatási program iránt élénk érdeklődés volt tapasztalható, a 
megelőző évekhez képest. A támogatási igény több mint kétszeresen haladta meg a rendelkezésre álló keretösszeget. 
A Munkaerő-piaci Alapból rendelkezésre álló 5 milliárd forintból országosan 372 vállalkozás nyert el vissza nem 
térítendő támogatást 3095 új munkahely kialakításához, mely párosul további 5881 munkahely megőrzésével. Az 
Észak-magyarországi régióban 104 vállalkozás 751 új munkahely teremtéséhez 1.223.745,-eFt támogatást vehet 
igénybe. A vissza nem térítendő támogatás elsősorban új gépek, berendezések, műszaki eszközök beszerzését, 
továbbá új létesítmények építését segíti. 

Tájékoztató a munkahelymegőrző támogatás programról  
 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) – a 11/2011. (IV. 6.) MAT határozat alapján – a munkaügyi 
központok részére, a munkaügyi központok által decentralizáltan megvalósítandó központi programot hirdet a 
munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítésének 2011. évi támogatására, 
500,0 millió forint összegben.  
A program célja: a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaügyi központok illetékességi 
területéhez tartozó, jelentősnek tekinthető csoportos létszámleépítések megelőzése, a meglévő munkahelyek 
megtartásának elősegítése, a munkaadók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, 
foglalkoztatási struktúraváltásának segítése.  
A támogatás mértéke: legalább 50 fő létszámleépítés bejelentése, illetve legalább 50 fő továbbfoglalkoztatásra 
átvett munkavállalók esetében legfeljebb 6 hónap időtartam. A munkahelymegőrző támogatás havi mértéke 
munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér legfeljebb 135%-a (2011-ben: 105 300 Ft) lehet.  
A munkaügyi központok a központi forrásbiztosítására vonatkozó kérelmeiket a program meghirdetésétől 
kezdődően az NGM Foglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkárságához folyamatosan nyújthatják be, legkésőbb 
2011. szeptember 30-ig. Bővebben, ill. további információ kérhető a székhely/telephely szerint illetékes 
kirendeltségeken. 
 

Aktuális támogatásaink, információink 
 
 
Kiállítás és vásár… 
 
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program „Kreatív Ipar”című pályázat keretében 2011. 
szeptember 15-18. között Kreatív HU-SK Kiállítás és Vásár kerül megrendezésre a komáromi Monostori erőd 
területén, melyre kiállítóként várják minden kreatív vállalkozó jelentkezését. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött! Bővebben  
 
Ingyenes pályázatfigyelés és tanácsadás mikro-, kis- és középvállalkozások részére  
 
Kialakításra került egy, az Új Széchenyi terv megvalósítását segítő hálózat, melynek célja a gazdaságfejlesztés és a 
foglalkoztatás megyei szintű összehangolása, a KKV-k minél szélesebb körű munkaerő-piaci, és pályázati 
információkkal való ellátása, a KKV-szektor helyzetbe hozása. Bővebben 
                                       .                                   
 
 

Munkaügyi Központ fontosabb hivatkozásai 
Új Széchenyi Terv Nyomtatványok Támogatások Pályázatok Munkaerő-piaci információk Elérhetőségek 

Hírlevél  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fürjes Pál polgármester  2011-ben évi 39 nap fizetett szabadságra jogosult, melyből 1 
napot vett ki. Az alábbi határozati javaslat szerint  kéri  utólagosan 2011. augusztus 1-
15. között 11 nap, előzetesen 2011. szeptember 16-19. között 2 nap fizetett szabadság 
engedélyezését. 
 
 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.…/2011.(IX.15.) KH határozata 

Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről 
 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33. §-
ában biztosított jogkörében engedélyezi  Fürjes Pál polgármesternek  
 

2011. augusztus 1-15. között utólagosan, 
2011. szeptember 16-19. között előzetesen 

 
 
összesen 13 nap fizetett szabadság igénybevételét. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
 


