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Osztályok jelentései alapján összeállította:
Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
2011. március 31-én a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak
(döntés előtt) a „Béke telep és Újváros tér térségének megújítása” című ÉMOP3.1.2/D-09-2010-0008 pályázat tárgyában.
2011. február 28-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a PPP támogatásokat
vizsgáló eljárása során műszaki felülvizsgálatot tartott az Ózdi Tanuszodában, melyen
az Önkormányzat képviseletében részt vettünk. A bejárás célja a Magánbefektető által
épített létesítmény állapotának, értékének meghatározása volt.
2011. március 9-én a Svájci-Magyar Együttműködés keretében támogatott ivóvíz
hálózat fejlesztési pályázat szerződésének megfelelően a Transparency International
szervezésében részt vettünk a megvalósítás során alkalmazandó Átláthatósági
Megállapodás egyeztetése céljából tartott tárgyaláson Budapesten. A megállapodás
célja, hogy egy Monitor cég vizsgálhassa az Önkormányzatot és a vállalkozókat is
folyamatosan az átláthatóság, a közvélemény bizalmának növelése, a korrupció
megelőzése, továbbá a közpénzek optimális felhasználása érdekében a projekt
végrehajtását.
A YESA CE (Handelskai 265, 1020 Bécs Ausztria) cég képviseletében Veronika
Stenzel asszony, ügyvezető igazgató kereste meg Ózd Város Önkormányzatát.
A YESA cég megújuló energia alapú projektek és kapcsolódó finanszírozás
szervezésével foglalkozó közhasznú osztrák egyesület. A szervezés során a
megvalósítandó projektekhez technológiát és finanszírozási lehetőséget keres, ill.
hosszú távú és megbízható üzemeltetést készít elő.
Az Önkormányzat részére egy előzetes nyers felmérés és az ahhoz kapcsolódó,
hozzávetőleges értékelés készítését ajánlja fel, amelynek költségét teljes mértékben
viseli. A felmérés célja, hogy a kapott információk alapján el lehessen dönteni, hogy
lehetséges-e megújuló energia projektet fejleszteni. Amennyiben az elemzés alapján
megvalósítható a megújuló energia projekt, akkor a YESA CE cég javaslatot tesz a
technológiára vagy technológiákra és a projekt finanszírozására, üzemeltetési
koncepciójára. A felmérés elkészítését a YESA CE díjmentesen vállalta, elvárása csak
egy anyagi kötelezettséggel nem járó Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése
volt, mely aláírására került 2011. április 1-jén.
Az előzetes nyers felmérés eredményét közösen kiértékelve a YESA CE ajánlatot tehet
a megújuló energia alapú projekt alapját képező komplex üzleti terv és
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére
2011. április 5-én az ÖKOTECH Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális
szakkiállításon szervezett városfejlesztési konferencián részt vettünk az alábbi
előadásokon:
 A megújuló városfejlesztés kulcskérdései - Szűcs Mihály, BM

 A fenntartható városfejlesztés jó példái az EU Lipcsei Kartája alapján - Prof.
Brenner János, Német Szövetségi Közlekedési és Városfejlesztési Minisztérium
 Budapest lehetőségei a Duna-stratégia kapcsán – Bihary Gábor, fővárosi képviselő,
Európai Unio Régiók Bizottsága
 Területi tervezés, településtervezés az átalakuló önkormányzati rendszerben –
Bekényi József főosztályvezető, Belügyminisztérium
Az említett rendezvénnyel egy időben szervezett Construma és Hungarotherm
kiállításokon hasznos információkat kaptunk a tervezett energiahatékonysági és
infrastrukturális önkormányzati fejlesztésekhez
-.-.A Melléklet tartalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltsége által összeállított tájékoztatót az ózdi
statisztikai kistérség, illetve kiemelten Ózd város munkapiaci helyzetéről

Építéshatósági és Műszaki Osztály
Ózd Város Vízkárelhárítási Védelmi Tervének elkészítésére a VIZIBERTERV Kft. kapott
megbízást. A tervkészítés adategyeztetésére 2011. március 28-án került sor.
2011. április 05-én az Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és Projektvásár
keretében megrendezésre kerülő „A fenntartható városfejlesztés kulcskérdései a 21. századi
Magyarországon” című konferencián az Építéshatósági és Műszaki Osztály is képviseltette
magát. A konferencián a városfejlesztéssel, városrendezéssel, valamint az ezzel összefüggő
szervezeti, jogi háttérfejlesztésekkel kapcsolatosan hasznos információkat sikerült szerezni.

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
Január 26-án a Bolyai Farkas Szakképző Iskola tornatermében folytatódott a
középiskolás városi röplabda bajnokság. Az Árpád Vezér ÁMK dísztermében a sakk
egyéni diákolimpia térségi döntőjére került sor az I-IV. korcsoportban.
Január 29-30-án a Városi Labdarúgó Szakbizottság szervezte meg a hagyományos
Téli Teremlabdarúgó Tornáját. Szombaton az öregfiúk, vasárnap a felnőttek
szerepeltek az összesen 17 csapatot megmozgató kétnapos rendezvényen.
Január második felében megtörtént az intézményekkel való egyeztetés után a 2010.
évi normatíva elszámolása.
Január végén megtörtént a 2010. évi hatósági statisztikai adatszolgáltatáshoz
kapcsolódó adatok egyeztetése és megadása.
Január folyamán elküldtük a Wekerle Sándor Alapkezelő részére a Támogatási
Szerződés módosítást, a „közoktatási intézményfenntartók számára a

teljesítménymotivációs pályázati alapból kiemelkedő munkát végző pedagógusok
elismerése” című pályázattal kapcsolatban
Február elején elszámoltunk az informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelettel kapcsolatban.
Február 1-jén az I., II., V., VI. korcsoportosok versenyeztek a sportcsarnokban
megrendezett atlétikai viadalon. Az atlétikai szakbizottság minden korcsoportban, 4
versenyszámban, fiúk és lányok esetében is hirdetett eredményt. A megszerzett pontok
alapján összesített csapatversenyt is díjazták.
Február 4-én 16. alkalommal került sor az Olvasó tánctermében az „Ózd Legjobb
Sportolója” díjátadó ünnepségre, ahol 11 kategóriában az elmúlt év legeredményesebb
sportolóit díjazta az önkormányzat.
Február 6-án az Ózdi Kézilabda Club szervezett rangos utánpótlás kézilabdatornát.
A serdülő csapatok Földi Ferenc, az ifjúsági csapatok Bellér László nevével fémjelzett
emlékversenyen vívtak színvonalas csatákat.
Február 8-án a játékos sportverseny megyei döntőjét rendezte meg az Ózdi Diáksport
Bizottság. 12 megyei iskola csapata küzdött meg az elsőségért színvonalas rendezés
mellett. Városunkat két iskola képviselte: az Újváros Téri Általános Iskola 5. lett, a
Bolyky Tamás Általános Iskola csapata első helyével az országos elődöntőbe jutott. ( A
Tiszavasváriban rendezett elődöntőn az igen értékes 3. helyet sikerült megszerezniük).
Február 10-én a városi tanuszoda adott otthont az úszás diákolimpia megyei
döntőjének. Az I. és II. korcsoportosok küzdelmei hazai szempontból szép
eredményeket hoztak, hiszen a megszerezhető 12 éremből 8-at ózdi iskolások
gyűjtöttek be.
Február 12-én a Vasvár Úti Ált. Isk. tornatermében folytatódott az E.on családi foci
program. Az idén már harmadik alkalommal megrendezett családi napon egyre többen
vesznek részt.
Február 13-án elkezdte a tavaszi idényt az Ózdi Kézilabda Club. Hazai pályán a
Balmazújvárossal játszott döntetlent az ózdi társulat.
Február 14-én a Dumaszínház sorozat keretében Hadházi László és Bruti teremtettek
fergeteges hangulatot az Olvasó színháztermében.
Február 16-án az MLSZ iskolai labdarúgó torna Téli Kupája került megrendezésre a
III. korcsoportosok részére. A végső győzelmet a Vasvár Úti Általános Iskola csapata
szerezte meg.

Február 18-án a általános iskolások számára is folytatódott a városi röplabda
bajnokság, melynek a Bolyky Tamás Általános Iskola tornatermében került sor és
márciusban további fordulókkal zárul le a bajnokság.
Február 19-én az Ózd Városi Férfi Teke Club hazai pályán, győzelemmel kezdte meg
a tavaszi bajnoki idényét. A mérkőzés után sor került a Városi Amatőr Tekebajnokság
eredményhirdetésére, melyen 8 csapat vett részt. Az idén először egyéni bajnokság
lebonyolítására is sor került.
Február 20-án a városi sportcsarnokban, a 96-ban születettek Enima kézilabda régió
döntőjére került sor, melyen a Lóci DSE csapata a 4. helyet szerezte meg.
Február 23-án a III-IV. korcsoportosok atlétikai versenyeivel folytatódott a
Fedettpályás Iskolai Atlétikai Bajnokság.
Február közepén egyeztettük intézményeikkel a félévi statisztikai valamint
tanulmányi adataikat.
Február folyamán
a 2011/12-es tanév beiskolázási valamint óvodáztatási
feladatainak ellátásához szükséges tájékoztató kiadványokat igénylése megtörtént.
Meghatározásra került az óvodai és iskolai beiratkozás időpontja. Az intézményeket
elláttuk a megfelelő mennyiségű plakáttal.
Február végétől előkészítettük a civil szervezetek pályázati kiírását, majd márciusban
folyamatosan azok érkeztetését, majd a beadási határidő után elkészítettünk egy döntés
előkészítő munkaanyagot.
Február 24-én és március 1-jén az MLSZ iskolai labdarúgó torna Téli Kupája került
megrendezésre az I. és a II. korcsoportosok részére. A végső győzelmet mindkét
korcsoportban a Vasvár Úti Általános Iskola csapata szerezte meg. A rendezvényen
részt vett Majoros Attila az MLSZ koordinátora, és elégedettségét fejezte ki a program
ózdi megvalósításával kapcsolatban.
Március elején megtörtént az ÖNHIKI feltétel-rendszer teljesüléssel kapcsolatban a
nevelési, oktatási intézmények kapacitás-kihasználtsági feltételeinek teljesítésének
elszámolása.
- Március elején megtörtént a Volán és az érintett intézmények bevonásával a
bérlettámogatási rendszer átvizsgálása. Annak folyamatos felügyeletét is végezzük.
Március 1-jén és 2-án a Magyar Mozdulatművészeti Társulat vitte színre „Répa,
retek, mogyoró” című konyha-show-ját az Olvasó színpadán kialakított óvodás és
kisiskolás játékszínben.
Március 2-án a délután folyamán életvitel és önismereti tanácsadás zajlott az
Olvasóban. A pályázati forrásból megvalósult program keretében dr. Kósné Dargai
Rita védőnővel konzultálhattak a látogatók.

Március 3-án és 10-én a IV. korcsoportosok fiú és leány kézilabda diákolimpia
kistérségi döntőjére került sor kategóriánként a 5-5 csapattal.
Március 5-én Edward Albee: Mindent a kertbe című darabja teremtett vidám
hangulatot az Olvasó színháztermében. A produkció közreműködői az Éless-Szín
vendégművészei voltak, többek közt Szabó Sipos Barnabás, Kökényessy Ági, Bánsági
Ildikó, Harsányi Gábor és Ábel Anita.
Március 6-án és 9-én a labdarúgó szakbizottság nőnap alkalmából a középiskolás és
az általános iskolás leány csapatoknak rendezett teremlabdarúgó tornát.
Március 7-én a Miskolci Szimfonikus Zenekar interaktív koncertje zajlott az Olvasó
falai között. A tematikus zenei sorozat második állomása „A természet hangjai” címet
kapta.
Március 8-án az V. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia megyei döntőjének adott
otthont a városi sportcsarnok. A megyei bajnok a Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola csapata lett és képviselheti városunkat az országos elődöntőbe.
Március 9-én, a HELPDESK újabb eseményén, karrier és álláskeresési tanácsadást
tartott Orosz József álláskeresési tréner az Olvasóban.
Március 11-én délután a hódoscsépányi Petőfi-szobornál vette kezdetét az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának emléket állító városi
ünnepségsorozat. Dr. Bélteczki János területi képviselő ünnepi gondolatait követően a
Csépány-Somsály ÁMK tanulóinak irodalmi műsorát kísérhették figyelemmel a
megjelentek.
Március 12-én folytatódott az E.on Családi Foci Nap programsorozat.
Március 15-én – hagyományos módon – a Petőfi téren folytatódtak a nemzeti ünnep
alkalmából tartott programok. Riz Gábor országgyűlési képviselő úr ünnepi
köszöntőjét követően az ÓMI Zenés Színház társulata mutatta be „Egy csepp
emberség” című zenés irodalmi műsorát, majd a pártok, intézmények, szervezetek
képviselői helyezték el a megemlékezés virágait a Petőfi-szobornál. A városi
ünnepségen közreműködött továbbá a Városi Tűzoltózenekar, valamint az Ózdi
Huszár és Lovas Bandérium.
Március 16-án mentálhigiénés tanácsadással folytatódott az Ózdi Művelődési
Intézmények TÁMOP projektje. Ezúttal Nagymarcziné Lőrincz Juliannak
mentálhigiénés szakember beszélgetett az érdeklődőkkel.
Március 17-én a IV. korcsoportos fiúknak és leányoknak került megrendezésre a
kézilabda diákolimpia megyei elődöntője. Mind a két nemben a Vasvár Úti Általános
Iskola csapata jutott a megyei döntőbe.

Március 22-én a JAG Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) tartott
növendékhangversenyt az ÓMI-ban.
Március 23-án a TÁMOP bázisú „Nők – munka – család” projektben pszichológiai
tanácsadást kínáltunk az Olvasóban, Tokaji Ágnes pszichológus vezetésével.
Március 25., 29-én befejeződött a több fordulóból álló városi általános és
középiskolás röplabda bajnokság. Az általános iskolásoknál a Bolyky Tamás
Általános Iskola, a középiskolásoknál a Bolyai Farkas SZI lett a városi bajnok.
Márciusban elküldtük a Commintment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. felé a
Taninform Információs szoftver használatáról szóló szerződés felmondását.
- Előkészítettük a soros tavaszi pedagógus továbbképzés munkatervét, majd március
25-én azt lebonyolítottuk. A szakmai továbbképzés előtt igazgatói értekezletet
tartottunk.
Március második felében megkezdtük az óvodai nevelők továbbképzésének
előkészítését.
- Megtettük a városi- és térségi tanulmányi verseny előkészületeit.
Március 28-án ünnepi megemlékezést tartottunk az Olvasó tánctermében a
Honismeret Napja alkalmából. Az érdeklődőket a Bolyai Farkas Szakképző Iskola
diákjainak rövid irodalmi műsora köszöntötte. Ezt követően a honismereti mozgalom
50 évére dr. Rémiás Tibor, a miskolci Herman Ottó Múzeum történeti osztályvezetője
tekintett vissza előadásában.
Március 31-én a III. korcsoportos fiúknak és leányoknak került megrendezésre a
kézilabda diákolimpia megyei elődöntője. Mind a két nemben a. Bolyky Tamás
Általános Iskola csapata jutott a megyei döntőbe.
Március végén pályázat került benyújtásra a 7/2011. (III. 9.) BM. Isk. rendelettel
kapcsolatban, a „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatokat
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, valamint az „Iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra fejlesztés-felújítással kapcsolatban.
Március végén, április elején a TÁMOP-3.2.11/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című elnyert
pályázat támogatási szerződésének előkészületeit megtettük az érintett intézmények
bevonásával.
Folyamatosan végezzük a közoktatási intézmények átvilágításával kapcsolatos
adatszolgáltatási feladatainkat.
Április 2-án a Városi Stadion adott otthont az egyesületi Bozsik Program első tavaszi
alaptornájának, melyen az U7, U9 és U11-es korosztály képviseltette magát.

Április 6-án a budapesti Fogi Színház mutatta be „Az ördög három aranyhajszála”
című zenés mesejátékát az Olvasó színpadán, melyet az óvodások és kisiskolások két
délelőtti és egy délutáni időpontban tekinthettek meg.
Április 6-ától elkezdődött az atlétikai többpróba versenysorozat a kiskörzeti
versenyekkel. Ezek győztesei jutnak majd a kistérségi döntőbe.
Április 6-7-én a sportcsarnokban került lebonyolításra a III. korcsoportos kézilabda
diákolimpia fiú és leány küzdelmei, melyek győztesei az országos elődöntőbe jutnak.
Április 8-án „Levél barátomnak” címmel Cseh Tamás emlékestre invitáltuk a
kultúrakedvelő közönséget, ahol Csobolya József énekes-gitáros előadóművész,
valamint Pelsőczy László színművész idézte fel a nemrégiben elhunyt zenész életét és
munkásságát.
A Metódus-tan Bt. bevonásával előkészítettünk egy szakmai továbbképzést a Vasvár
Úti Általános Iskolába, melyen 5 iskola 27 pedagógusa vesz részt kedvezményesen
április 8-10-én.
Szociális és Egészségügyi Osztály
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 2. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatellátás érdekében Ózd Város illetékességi
területén 4 fő - 3 fő 90 éves és 1 fő 100 éves lakos - köszöntésére került sor. A
szépkorú lakosok számára összesen 12.500 Ft értékben virágcsokor került
megvásárlásra, amely kiadás a társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ózd Városi
rendezvények előirányzatából lett teljesítve. A köszöntéseken Ózd Város
Alpolgármestere, a civil tanácsnok, a városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért
felelős tanácsnok, az Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke, titkára, területi
képviselők és a Szociális és Egészségügyi Osztály képviselői vettek részt.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. május hónapra ütemezett napirendi
pontjai:
-

-

Beszámoló az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi tevékenységéről.
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás
jóváhagyására 2010. gazdálkodás feltételeinek meghatározására
Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről Javaslat a
mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város
Önkormányzata részére
Beszámoló a 2010. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlemények 2010. évi bevételeiről és
azok felhasználásáról

-

Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési
programjának és rendkívüli hóhelyzet esetére vonatkozó válságtervének
teljesítéséről
Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás
jóváhagyására
Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves
beszámolójának elfogadására
Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd
Város Önkormányzata részére
Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről.
Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd
Város Önkormányzata részére
Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének
2010. évi tapasztalatairól
Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv
Leírásának megállapítására
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

-

-

A Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011. május hónapra ütemezett napirendi
pontjai:
-

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlemények 2010. évi bevételeiről és
azok felhasználásáról
Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének
2010. évi tapasztalatairól

Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 2011. május hónapra ütemezett
napirendi pontjai:
- Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
- Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
- Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
- Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2011. május hónapra ütemezett napirendi
pontjai:

- Javaslata az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésére, valamint az átszervezett
intézménynek Ózd, Domaháza, Csernely, Bükkmogyorósd és Lénárddaróc
települések önkormányzatai között létrejövő intézményfenntartó társulásban történő
működtetésére
- Javaslat az Árpád Vezér ÁMK átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata
és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási
megállapodás módosítására
- Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010.
évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
- Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves
beszámolójának elfogadására
- Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város
Önkormányzata részére
- Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
- Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. május hónapban tervezett napirendi
pontjai:
- Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
- Méltányossági kérelmek
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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. február
havi zárási adataink - szerint 10347 főt (Ózd 8643 fő, Putnok 1704 fő) tett ki, ami az elmúlt év azonos időszakának
értékekhez viszonyítva (2010. február hó 9473 fő) 874 fővel mutat magasabb szintet.
A térségi regisztrált munkanélküliek összetétele a következő:
 1.349 fő álláskeresési járadékos,
 1.004 fő álláskeresési segélyes,

3 fő rendszeres szociális segélyes,
 4.577 fő rendelkezésre állási támogatást kap,

434 fő bérpótló juttatást kap,
 2.980 fő ellátatlan.
Az adatokból kitűnik, hogy a regisztráltak közül valamilyen formában 7.367 fő (71,2 %) részesül anyagi juttatásban.
Munkapiaci szempontból kedvezőtlen, hogy folyamatosan magas:
 a szakképzetlenek (közel 45 %), illetve
 a 8 általánosnál kevesebb (több mint 11 %) iskolával rendelkezők száma, aránya.
Ózd várost érintően a 2011. február havi adatok szerint 4.916 fő volt az álláskereső munkanélküliek száma,
közülük:

686 fő járadék típusú ellátást,

343 fő segélyes típusú ellátást,
 2.428 fő rendelkezésre állási támogatást, bérpótló juttatást, rendszeres segélyt kap,
 1.459 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 42,6 %-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 10347 főre duzzadt az álláskeresők száma. Decemberhez képest ez 1717 fő, az előző év azonos
időszakához viszonyítva 874 fő emelkedést jelent.
A belépők és kilépők mozgása ellenére továbbra is meghatározó hányadot képviselnek a rendelkezésre állási
támogatásban részesülők, illetve az ellátatlanok.
2011. március végéig a két kirendeltségen az egyes aktív eszközök révén munkához jutók száma a következő képet
mutatja:
 közfoglalkoztatás támogatás
1.425 fő
 bértámogatás
34 fő
Emellett a TÁMOP különböző programjaiban 2011. márciusáig az alábbi foglalkoztatási támogatásokra került sor:
TÁMOP 1.1.1
- bérköltség támogatás:
21 fő
TÁMOP 1.1.2
- bérköltség támogatás:
2 fő
TÁMOP 1.1.3
- bérköltség támogatás:
50 fő
Ó z d, 2011. április 05.
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