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Bevezető 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (továbbiakban: ÓVI) 2017. évi tevékenységének 

összefoglalója számot ad arról, hogy a tavalyi költségvetési évben az intézmény 

szakmailag és pénzügyileg hogyan teljesített. A beszámoló célja természetesen az, hogy a 

számok mögötti tartalmat is megismertesse. 

 

A szakmai megfelelősséget, a törvényességet, a naprakészséget szem előtt tartva 

igyekeztünk erőforrásainkat intézményünk és Ózd városának javára fordítani. 
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Az Intézményről 
 

Az ÓVI feladatköréről 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos 

rendelkezései szerint a tankerületi központ által fenntartott, a települési önkormányzat 

által működtetett köznevelési intézmény működésével kapcsolatos jogviszonyból 

származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.  

Az ózdi köznevelési intézmények (nyolc általános iskola, és egy zeneiskola) 

működtetésének feladata az ÓVI-ról a Kazincbarcikai Tankerületi központra szállt át. 

Ózd Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ között megállapodás 

jött létre 2016. december 9. napján az átadás-átvételre vonatkozóan. 

Az ÓVI segítve az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítását, a kapcsolódó 

intézkedések végrehajtása során együttműködött mindkét féllel. A kért és szükséges 

adatszolgáltatást hiánytalanul teljesítette a megállapodás előkészítéséhez. 

 

Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 

 2000. évi C. törvény a számvitelről; 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról; 

 5/2004. (I.28) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai; 

 valamint a fentiek végrehajtására alkotott kormány, és ágazati minisztériumi 

rendeletek, határozatok. 

 

 

Az ÓVI gazdálkodásáról 
 

Az ÓVI működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben 

rögzítettek, valamint Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi 

költségvetési rendeletében foglaltak szerint látja el.  

Fentiek értelmében intézményünk alaptevékenységei közé tartozik:  

 Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő, állami fenntartású 

köznevelési intézményekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) b, d és (2) b pontja alapján a gyermekétkeztetési 

tevékenység;  

 Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmények pénzügyi-, 

gazdálkodási, üzemeltetési feladatainak ellátását biztosító tevékenység; 

 Ózd Város Önkormányzata által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények pénzügyi-

, gazdálkodási feladatainak ellátását biztosító tevékenység; 
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 Ózd Város közigazgatási területén belül a közterületek-parkok gondozása, 

csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása, szilárd nem veszélyes kommunális 

hulladékok begyűjtése, elszállítása, nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása, helyi közutak, hidak fenntartása, építőipari karbantartási munkák 

elvégzése, gyepmesteri szolgáltatás, takarítás, építményüzemeltetés, gépjárműjavítás, 

karbantartás;  

 Közfoglalkoztatás. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. értelmében 2017. január 1-jétől a 

köznevelési intézmények működtetésének feladatai az önkormányzatoktól a tankerületi 

központokhoz kerülnek át, így intézményünk feladatköréből 2017. január 1-jétől 

kikerültek az ózdi köznevelési intézmények üzemeltetési feladatai.  

A sokszínű tevékenységhez jelentős létszám párosul. ÓVI közalkalmazottainak átlagos 

éves statisztikai állományi létszáma 2017. évben 120 fő, melynek végzettség szerinti 

megoszlása a következő:  

 felsőfokú végzettségűek:    24 fő 

 középfokú végzettségűek    36 fő 

 alapfokú végzettségűek   60 fő 

   Összesen:            120 fő 

 

Az ÓVI-nál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos éves statisztikai állományi 

létszáma 517 fő, mely magában foglalja a városüzemeltetéshez, az iskolai 

konyhaüzemeltetéshez, az óvodákhoz kapcsolódó létszámot. 

GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű program keretein belül 7 fő fizikai dolgozó 

alkalmazására nyílt lehetőség.  

 

 

A bevételek alakulása 

 

Az ÓVI összes bevétele a beszámolási időszakban 1 481 088 579 Ft volt, ami a módosított 

előirányzat 96,9%-ának felel meg.  

Működési bevételek címén 104 573 324 Ft folyt be, ami 90,5 %-os teljesítésnek felel meg, 

részletesen a következő bevételekből állnak össze: 

Iskolai konyha gyermekétkeztetés bevétele      36 377 e Ft 

Iskolák konyha szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetés bev.   50 521 e Ft 
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Iskolai konyhák szünidei étkeztetés bevétele           276 e Ft 

Iskolák helyiségbérlet és egyéb bevétele         1 332 e Ft 

Kamatbevétel                                3 e Ft 

Biztosító által fizetett kártérítés             194 e Ft 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása          343 e Ft 

Zöldfelület-kezelés bevétele                  940 e Ft 

Állategészségügyi feladatok bevétele              85 e Ft 

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok bev.    14 502 e Ft 

       Összesen   104 573 e Ft 

 

A működési bevételek 83,4 %-át az iskolai konyhák üzemeltetésével kapcsolatos bevételek 

(ellátási díjak, munkahelyi-, vendégebéd) adják, 1,3 % az iskolaüzemeltetés előző évi 

áthúzódó vevőköveteléseinek befolyt összegei, a fennmaradó 15,3 % a városüzemeltetés 

javarészt tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétele. 

Bevétel elmaradás a tervezetthez képest főként a térítési díjak esetében tapasztalható, 

százalékosan 24,4 %-os, melynek oka az ingyenesen és kedvezményesen étkezők 

számának növekedése a gyereklétszám csökkenésével egyidejűleg.  

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 670 091 e 

Ft, melynek 100 %-a teljesült. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 

656 446 e Ft közfoglalkoztatási, 11 639 e Ft diákmunka támogatást, valamint a GINOP 

Út a munkaerőpiacra elnevezésű program keretein belül 2 007 e Ft bérköltség támogatást 

nyújtott intézményünk részére.  

 

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 12 496 e Ft támogatás érkezett, szintén a 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától közfoglalkoztatási támogatás 

címén kisértékű tárgyi eszközök vásárlására. 

Felhalmozási bevételek teljesítése 179 e Ft, amely tárgyi eszköz értékesítéséből 

származik. 

Az ÓVI 2016. évben 117 717 e Ft maradvánnyal zárt, melyből 7 105 e Ft elvonásra került 

az ÓVI-tól és átcsoportosításra került az óvodák részére. Fenti összeget az intézmény 

nyilvántartásba vette és a kötelezettségvállalásainak megfelelően felhasználta. 

 

Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 612 119 e Ft, melyből 576 032  e Ft 

(94,1 %) került kiutalásra.  
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Kiadások alakulása 
A személyi juttatások előirányzata az eredeti 312 371 e Ft-hoz képest 867 595  e  Ft 

módosított előirányzat lett, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti 74 896 e Ft 

előirányzathoz képest 130 551 e Ft lett. Az előirányzat növekedés oka a közfoglalkoztatás 

támogatott költségei, amely az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre.                                    

 

Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztályának, valamint Számviteli és 

Gazdasági Osztályának együttes átlaglétszáma 77 fő volt 2017-ben. Személyi juttatásuk 

201 568 e Ft és munkaadókat terhelő járulékaik 46 953 e Ft, összesen 248 521 e Ft 

összegben realizálódott foglalkoztatásuk költsége. 

 

Az iskolai főző-és melegítőkonyhákon dolgozók átlaglétszáma 43 fő. Személyi juttatásukra 

101 383 e Ft és a munkaadókat terhelő járulékaikra 23 077 e Ft, összesen 124 460 e Ft 

került elszámolásra. 

 

Az iskolák működtetéséhez kapcsolódóan 8 095 e Ft személyi juttatás, munkaadókat 

terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó húzódott át a 2017-es évre, amely az előző év 

decemberi bér- és járulékköltség. 

 

A közfoglalkoztatottak bérköltségére és járulékára 565 560 e Ft került kifizetésre. 

 

Külső személyi juttatások összege 6 275 e Ft, amely az ÓVI-nál megbízásos jogviszonyban 

foglalkoztatottak díjait, illetve a reprezentációs kiadásokat foglalja magában. Megbízási 

szerződést kötöttünk a parkfenntartási tevékenységhez kapcsolódó növényvédelmi, a 

gyepmesteri, aszfaltozási, műszaki vezetői, tervezői, tűzvédelmi szakvizsga felkészítésére, 

az intézmény gépjárműveinek javítási, téli útüzemeltetésben résztvevő gépkocsivezetői 

feladat ellátásra, illetve az iskolai konyhákon a térítési díjak beszedésére, 

nyilvántartására.  

A dologi kiadások módosított előirányzatának növekedése túlnyomórészt szintén a 

közfoglalkoztatás támogatott költségeivel magyarázható.  

A dologi kiadások összetétele a következő: 

- készletbeszerzés      162 487 e Ft 

- kommunikáció szolgáltatások         2 608 e Ft 

- szolgáltatási kiadások     123 477 e Ft 

- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    76 476 e Ft 
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A dologi kiadások legjelentősebb része a készletbeszerzés, mely azon belül 44,5 %-ot tesz 

ki. Szakmai anyag vásárlására 636 e Ft-ot, üzemeltetési anyagra 161 851 e Ft-ot 

használtunk fel. 

Az üzemeltetési anyag 43,5 %-a élelmiszer alapanyag beszerzés. A fennmaradó rész 

javarészt a városüzemeltetési feladatok ellátásának anyagszükséglete, melynek forrása 

főként a közfoglalkoztatási támogatás.  

Jelentős összeget képviselnek a szolgáltatási kiadások is, arányuk 33,8 % a dologi 

kiadásokon belül.  Itt kerülnek elszámolásra a közüzemi díjak 34 080 e Ft, a vásárolt 

élelem 48 410 e Ft, a bérleti díjak 1 658 e Ft, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

9 169 e Ft, a közvetített szolgáltatások 1 354 e Ft, 943 e Ft biztosítási díj, valamint az 

egyéb szolgáltatások 27 863 e Ft értékben.  

 

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között a működési célú előzetesen 

felszámított ÁFA a kiadásokkal arányosan 63 028 e Ft-ot tesz ki. Fizetendő áfa 9 376 e Ft 

keletkezett.  Az egyéb dologi kiadások összege 4 072 e Ft casco díjakból, cégautó adóból, 

gépjárművek vizsgáztatási, eredetiségvizsgálati díjaiból, fizetési meghagyás, végrehajtás 

elrendelési díjakból, útdíjból, környezetvédelmi díjból és kátyúkár kifizetésekből tevődik 

össze.  

 

Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási, valamint a Számviteli osztályának 103 527 

e Ft dologi kiadása keletkezett. Ennek kormányzati funkció szerinti részletezése a 

következő: 

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás   21 952 e Ft 

Más szerv részére végzett pénzügyi gazd.tev.      5 293 e Ft 

Állategészségügyi feladatok       9 902 e Ft 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  51 921 e Ft 

Zöldfelület-kezelés       12 029 e Ft 

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények        227 e Ft 

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása    2 203 e Ft 

 

Az iskolai konyhák működési, üzemeltetési és élelmezési kiadásaira gyermekétkeztetéssel 

kapcsolatban összesen 165 597 e Ft dologi kiadás realizálódott. Munkahelyi és 

vendégétkeztetéssel 17 287 e Ft, míg szünidei étkeztetéssel összefüggésben 145 e Ft a 

dologi kiadások nagysága.  

Az iskolák működtetéséhez kapcsolódó, még az előző évet érintő, áthúzódó dologi kiadások 

összege 5 215 e Ft. 
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Közfoglalkoztatással összefüggésben pályázat kertén belül intézményünk 73 277 e Ft 

összegű támogatásra tett szert, melyet dologi kiadásokra fordíthatott. 
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Beruházások 
Intézményünknél 2017. évben megvalósuló beruházások összege 56 625 e Ft, amelyet 

részletesen a következő táblázat tartalmaz. 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2017. évi beruházási kiadásai 

 

Ssz. Feladat megnevezése 
Teljesítés 

(eFt-ban) 

1. Komposztáló telep és a gyepmesteri telep kialakítása 4 102 

2. Nemzetőr úti parkoló 1 200 

3. Élelmezési szoftver 181 

4. Szigligeti út – sebességkorlátozó elem 115 

5. Kisteherautó KBC-856 975 

6. Benzinmotoros aszfaltvágó  380 

7. KHK-121 KIA tehergépkocsi  1 350 

8. NXF-172 Scania billenős teherautó beszerzése 9 000 

9. Aszfaltvágó  3 849 

10. PNW-782 tehergépkocsi felépítménnyel 8 255 

11. GPS Navigációs megfigyelő rendszer 507 

12. Tehergépjármű MWA-911  725 

13. Tehergépjármű HDA-826 145 

14. Használt sószóró alkatrész  1 524 

15. IST-170 KIA tehergépkocsi  1 180 

16. Fűnyírótraktor 711 

17. Ipari kompresszor 302 

18. 

Számítástechnikai eszközök beszerzése (irodagép, számítógépek monitorral, 

nyomtatók, külső merevlemezek, router, switch, billentyűzet, egér) iskolai konyhákra 

és városüzemeltetéshez 

2 331 

19. 

Tárgyi eszközök, szerszámok beszerzése városüzemeltetéshez (faház, kültéri 

karácsonyi dekoráció, szóróanyag tároló edény, seprőgép, szivattyú, csúszda, hinta 

mobiltelefon, alkoholszonda, irodaszék, létra, bojler, cégtábla, óra, mikrohullámú 

sütő, szemetes, egyéb kisértékű tárgyi eszközök) 

2 563 

20. 

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés városüzemeltetéshez átvett pénzeszközből 

(alpinista szett, asztali szalagfűrész, egyéb fűrészgépek, fűkaszák, benzines fűnyírók, 

betonlehúzó, áramfejlesztő, Makita akkus lemezvágó, bontókalapács,  lapvibrátor, 

flex, konyhaszekrény, tűzhely, gőzborotva, köszörűgép, csiszológépek, fúrógépek, 

hegesztőgép, hinták, csúszdák, varrógépek, vasalók, szabóollók, vízadagoló gép, 

hűtőgép, egyéb kisértékű tárgyi eszközök) 

6 271 

21. 
Konyhai eszközök beszerzése (2 medencés mosogatók, thermoboxok, edények, fedők, 

mérőkanalak, kések, egyéb konyhai eszközök) 
2 312 

22. 
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés konyhára átvett pénzeszközből (edények,lábasok, 

fedők, egyéb konyhai eszközök) 
6 225 

23. Autóbusz pályaudvar parkoló 1 899 

24. Testületi döntés alapján 7 db szemétgyűjtő 304 

25. Kosárlabdapalánk, ülőpad, közlekedési tükör kihelyezése 2 db 219 

Mindösszesen:  56 625 
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Felújítások 
Az ÓVI által kezelt ingatlanokban 23 511 e Ft értékben történt felújítás a beszámolási 

időszakban, melynek részletezése a következő táblázatban található.  

 

Az ÓVI 2017. évi felújítási kiadásai 

 

Ssz. Feladat megnevezése 
Teljesítés 

(e Ft-ban) 

1. Fenyő út aszfaltozása 5 502 

2. Mekcsey út aszfaltozása 2 902 

3. Béke út aszfaltozása 2 316 

4. Bethlen G. út aszfaltozása 1 950 

5. Liget út aszfaltozása 1 448 

6. Baross út aszfaltozása 390 

7. Somsály út aszfaltozása 1 143 

8. Kovács-Hagyó Gyula út aszfaltozás 3 002 

9. 
Zrínyi út 5. telephely csarnok, irodaépület, öltöző, ügyviteli épület 

felújítása 
608 

10. Iskolai konyhák mérőóráinak beépítése 1 369 

11. Iskolai konyhák ablak üvegeinek fóliázása  531 

12. Csépányi iskola bejárati ajtó, terasz 2 350 

 

Mindösszesen: 

  

23 511 

 

 

Vagyonkimutatás 
Az ÓVI által működtetett vagyon alakulását a következő táblázat mutatja be. 

Az ÓVI által működtetett vagyon 2017.12.31-ei állapot szerint (adatok Ft-ban) 

Megnevezés Bruttó érték Elszámolt 

értékcsökkenés 

Nettó érték Teljesen „0”-

ig leírt 

vagyon 

Immateriális javak 5 261 259 5 129 819 131 440 5 118 459 

Ingatlanok 11 093 806 033 3 031 333 895 8 062 472 138 39 745 254 

Gépek, berendezések, 

felszerelések 

359 307 330 227 856 178 131 451 152 175 575 720 

Járművek 94 409 073 68 151 603 26 257 470 57 206 486 

Befejezetlen 

beruházás 

1 025 051  1 025 051  

Összesen 11 553 808 746 3 332 471 495 8 221 337 251 277 645 919 
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Az Iskolák vagyonának a tankerület részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adása az 

eszközök nagymértékű csökkenését okozza, ami számszerűsítve 1 680 637 185 Ft-ot jelent. 

Az év folyamán 4 313 e Ft értékben került sor selejtezésre. A felújítások 18 638 e Ft-tal, a 

beruházások pedig 55 086 e Ft-tal, összességében 73 724 e Ft-tal növelték az eszközök 

bruttó értékét, melynek részletezése a kiadások alakulásánál megtörtént.  

Az eszközök között a legjelentősebb részt az ingatlanok képviselik, arányuk az eszközökön 

belül 98 %. 

Pénzeszközök lekötésére nem került sor az évben, illetve késedelmes teljesítés miatt nem 

keletkezett késedelmi kamat fizetési kötelezettségünk. Lejárt határidejű szállítói 

tartozása 2017. 12. 31-én nincs az intézménynek. 

 

Maradvány-változás  

 

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -611 585 719 Ft. Az alaptevékenység 

bevételei ugyanezen kiadások 56 %-ára elegendőek. A bevételeket finanszírozással 

egészítette ki a fenntartó, éves szinten ez 693 748 821 Ft volt. Így az ÓVI maradványa 

82 163 e Ft lett, mely a tavalyi 117 717 e Ft-hoz képest jelentősen csökkent. Amennyiben 

a módosított előirányzatnak megfelelő támogatást teljes egészében lekérjük a 

pénzmaradvány összege az előző évi összeget kicsivel meg is haladta volna. 

A maradványból kötelezettséggel terhelt rész 82 163 e Ft, melyből 67 199 e Ft 

közfoglalkoztatási előleg, 14 964 e Ft pedig áthúzódó feladatok (Körtevölgy, Muskátli utak 

betonkátyúzása, Vasvár út 29-33. sz. parkoló létesítése, Barátság, Krúdy úton 

árokburkolás, Csépányi iskolai konyha lépcsőburkolása, digitális közműtérkép 

elkészítése) fedezete.  

 

 

Az Óvodák gazdálkodásáról 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendelet 9. § (5) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az irányító szerv vagy az 

irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó 

alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodás alapján látja el. 

Fenti jogszabály alapján kötött együttműködési megállapodás szerint végezzük az óvodák 

szakmai feladatai ellátásához szükséges pénzügyi, gazdálkodási feladatait.   

 

Az óvodai dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017-es évben a 

következőképpen alakult:  
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 Ózdi Városkerti Óvodák     29 fő 

 Ózdi Béke Telepi Óvodák     49 fő 

 Ózdi Városközponti Óvodák    55 fő 

 Ózdi Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda  38 fő 

 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda  40 fő 

Összesen:                211 fő 

 

Az óvodák állományi dolgozóinak munkáját az ÓVI állományában lévő 48 fő 

közfoglalkoztatott is segítette: 18 fő pedagógiai asszisztensi, 11 fő karbantartói, 10 fő 

konyhai kisegítői, 8 fő őrzési és 1 fő dajka feladatokat látott el. 

 

Az óvodák összbevétele 1 009 263 e Ft, amely a módosított előirányzat 99,5 %-a. A 

bevételek jelentős részét 97,05 %-át az intézményi finanszírozási támogatás teszi ki. A 

működési bevételek aránya az összbevételhez képest csekély mértékű, mindössze 1,4 %.  

A működési bevételek módosított előirányzatának 76,9 %-a, azaz 14 007 e Ft realizálódott, 

melynek megbontása a következő: 

Óvodai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele    1 900 e Ft 

Óvodák munkahelyi és vendégétkeztetés bevétele   9 875 e Ft 

Óvodai szünidei étkeztetés bevétele        114 e Ft 

Óvodák működési és egyéb bevétele (lakbér, terembérlet, 

sószoba bérleti díja, közüz.díj továbbszáml., áfa visszatérítés)  1 580 e Ft 

Biztosító által fizetett kártérítés           538 e Ft 

 

A működési bevételek alul teljesítését a tervezett szolgáltatási bevételek elmaradása 

okozza, amely a vendég étkezők létszámának nem tervnek megfelelő alakulásából adódik. 

 

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek a Petőfi úti óvoda Miskolci 

Törvényszék-népi ülnök tiszteletdíj támogatását tartalmazza, melynek összege 170 e Ft.  

 

Az óvodák esetében 10 736 e Ft pénzmaradványt hagyott jóvá Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, amit módosításként előirányzatosítottunk, 

felhasználása a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történt. 

Önkormányzati támogatás címén 984 071 e Ft realizálódott, amely a módosított 

előirányzat 99,88 %-a (1 185 e Ft nem került kiutalásra).  
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Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (egyéb vállalkozástól) 

a Damjanich úti óvodának a Wama Mont Kft. 30 e Ft értékű, valamint az ORDIBÁTOR 

Kft. 100 e Ft-ot értékű támogatását tartalmazza, melyet játékok, tárolódobozok, függöny 

beszerzésére használtak fel. 

Szintén a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között szerepel a Városközponti óvoda 

Forever Living Kft.-től kapott támogatása sporteszközök, játékok beszerzésére. 

 

Az óvodák kiadási előirányzata az eredeti 929 256 e Ft-hoz képest 1 007 050 e Ft-ra 

teljesült. 

A kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékaik képviselik 

a legnagyobb részt. Arányuk az összes kiadás 83,5 %-a.  

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az eredeti előirányzatnál 

73 065 e Ft-tal magasabb összegben teljesültek, melynek oka az óvodák 

alulfinanszírozottsága.  

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően lehetőség nyílt a dologi kiadások 

előirányzatainak átcsoportosítására, mely kis mértékben enyhítette, de meg nem 

szüntette a személyi juttatások előirányzatainak hiányát. A hiány további 

kiküszöbölésére Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 45 000 e Ft 

előirányzatot vont el az ÓVI dologi kiadásainak előirányzatából és adta át az óvodák 

részére, mely teljes egészében biztosította számukra a még szükséges pénzügyi fedezetet. 

Külső személyi juttatások összege 2 372 e Ft, amelyből 893 e Ft a sajátos nevelési igényű 

gyerekek fejlesztését végzők megbízási díja, 1 403 e Ft a Városkerti Óvoda megbízott 

élelmezésvezetőjének juttatása, 76 e Ft pedig reprezentációs kiadás.  

 

Az öt összevont óvoda óvodapedagógusainak, dajkáinak és a nem közvetlen szakmai 

feladatellátásban résztvevő dolgozóinak átlaglétszáma 182 fő. Személyi juttatásuk 

622 425 e Ft és a munkaadókat terhelő járulékaik 149 853 e Ft. Az óvodák üzemeltetése, 

működtetése kapcsán 68 137 e Ft dologi kiadás keletkezett. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladataira 1 787 e Ft került 

felhasználásra.  

Az óvodák főző- és melegítőkonyháin dolgozók átlaglétszáma 29 fő. Személyi juttatásuk és 

munkaadókat terhelő járulékuk teljesítésére 68 133 e Ft-ot fordítottunk. Az óvodai 

konyhák üzemeltetésére és élelmezési kiadásaira 2017. évben a gyermekétkeztetéssel 

kapcsolatosan 66 492 e Ft, míg a munkahelyi és vendégétkeztetés kapcsán 4 591 e Ft 

került elszámolásra. 

A szünidei étkeztetés elszámolt költsége 114 e Ft.  
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Az óvodák esetében 2017. évben megvalósult beruházásokat és felújításokat a következő 

táblázatok mutatják be részletesen. 

Az óvodák 2017. évben megvalósult felújításainak kiadásai 

 

Intézmény Tagintézmény Felújítás 
Felújítás Bruttó 

összege 

(e Ft-ban) 

Ózdi Városkerti 

Óvodák 

Mogyorósvölgyi 

Óvoda 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 
330 

Alkotmány úti 

Óvoda 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 
365 

Ózdi Béke Telepi 

Óvodák 

Újváros Téri 

Óvoda 

* Villamos hálózat 

felújítása 

(befejezetlen) 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 

4 000 

375 

Árpád Vezér Úti 

Óvoda  

*Tetőszigetelés 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 

1 989 

438 

Ózdi- Petőfi-Csépányi 

Összevont Óvoda 

Petőfi Úti Óvoda 
* Játszótéri eszközök 

felújítása 
559 

Damjanich Úti 

Óvoda 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 
274 

Csépányi Óvoda 
* Játszótéri eszközök 

felújítása 
408 

Somsályi Óvoda 
* Játszótéri eszközök 

felújítása 
57 

Ózdi Városközponti 

Óvodák 

Katona Úti 

Óvoda 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 

*Tetőszigetelés 

395 

3 980 

Nemzetőr Úti 

Óvoda 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 
375 

Ózdi Sajóvárkonyi-

Táblai Összevont 

Óvoda 

Tétény Vezér Úti 

Óvoda 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 

* Tetőszigetelés 

 

1 137 

1 857 

Virág Úti Óvoda 

 

* Játszótéri eszközök 

felújítása 

 

266 

Bánszállási 

Óvoda 

 

* Fűtéskorszerűsítés 

 
350 

Mindösszesen: 17 155 
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Az óvodák 2017. évben megvalósult beruházásainak kiadásai 

 

Intézmény Tagintézmény Beruházás 

Beruházás 

Bruttó 

összege 

(e Ft-ban) 

Ózdi 

Városkerti 

Óvodák 

Mogyorósvölgyi 

Óvoda 

 

* Kisértékű tárgyi eszköz 

beruházás (notebook, telefon, 

salgóállvány, medence, 

pendrive, szemeteskuka, 

laptoptáska, állószekrény, 

játékok) 

* Karácsonyi ajándék: 

Gyermekjátékok 

 

 

 

 

 

 

294 

 

 

70 

Ózdi Béke 

Telepi Óvodák 

Újváros Téri 

Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(szemeteskuka)  

* Karácsonyi ajándék – 

gyermekjátékok  

* Masszírozó szőnyeg 2 db 

5 

 

130 

 

35 

Ózdi 

Városközponti 

Óvodák 

 

 

 

 

Nemzetőr Úti 

Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(porszívó, vágódeszka tartó, 

switch, szúnyogháló, főzőüst) 

*Kamerarendszer 

157 

 

 

459 

Katona Úti 

Óvoda 

 

* Kis értékű tárgyi eszközök 

(külső winchester, porszívó, 

laminálógép, tömlőkocsi) 

* Székek 

* Karácsonyi ajándék – 

gyermekjátékok  

* Sporteszközök, tárolódoboz 

 

 

55 

99 

 

130 

147 

Ózdi Petőfi Úti 

– Csépányi 

Összevont 

Óvoda 

 

Petőfi Úti Óvoda 

* Gázkazán 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(fűnyíró, porszívó, hosszabbító, 

bélyegző, intézményi tábla) 

* Játékok 

* Karácsonyi ajándék – 

gyermekjátékok 

2 501 

 

 

79 

30 

 

100 

Damjanich Úti 

Óvoda 

* Biztonságtechnikai kamera 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(bojler, irodaszék, paraván, 

tábla) 

* Függöny, tárolódoboz, játékok 

 

213 

 

 

80 

 

83 
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Csépányi Óvoda 

 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(porszívó, fűnyíró,hosszabbító, 

tábla) 

* Keringető szivattyú 

* Kesztyűbáb, bábparaván 

59 

 

 

285 

51 

Somsályi Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(vészjelző, tábla) 

* Hangszóró 

* Jelmez 

16 

 

 

10 

50 

Ózdi 

Sajóvárkonyi - 

Táblai 

Összevont 

Óvoda 

Tétény Vezér 

Úti Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(konyhai eszközök, karnis, 

hosszabbító, switch) 

* Kis értékű tárgy eszköz 

(Tricky ball labdák) 

* Karácsonyi ajándék – 

gyermekjátékok 

 

 

120 

 

69 

 

90 

Virág Úti Óvoda 

 

* Kis értékű tárgyi eszköz 

(fűnyírógép, csőfogó, függöny, 

router) 

 

 

114 

Bánszállási 

Óvoda 

 

* Kis értékű tárgyi eszk. 

(villanybojler, mobiltelefon) 

 

 

101 

 

 

Mindösszesen 5 632 
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Az óvodai vagyon alakulása 

 

Az Óvodák vagyona 2017.12.31-ei állapot szerint (adatok Ft-ban) 

Megnevezés Bruttó érték Elszámolt 

értékcsökkenés 

Nettó érték Teljesen „0”-ig 

leírt vagyon 

Immateriális 

javak 

65 000 65 000 - 65 000 

Ingatlanok 722 679 755 137 412 336 585 267 419 5 663 079 

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések 

82 370 641 65 766 986 16 603 655 48 348 109 

Járművek - - - - 

Beruházások 4 000 000 - 4 000 000 - 

Összesen 809 115 396 203 244 322 605 871 074 54 076 188 

 

2017. évben az Óvodák esetében 5 632 e Ft értékű beruházást és 17 155 e Ft-ot összegű 

felújítást valósítottunk meg, melynek részletes bemutatása a kiadások elemzésénél 

megtörtént. További növekedést eredményezett az Önkormányzat által átadott, a 

Startprogram Iroda (továbbiakban: SPI) által végzett épületfelújítások, melynek értéke 

679 e Ft. Térítés nélkül adtak át Óvodai alapítványok játszótéri eszközöket, melyek 1 587 

e Ft növekedést eredményeztek az óvodák könyveiben. 

Csökkenést az elszámolt értékcsökkenés jelentett, illetve 724 e Ft értékben történt 

selejtezés az év folyamán.  

Pénzeszközök lekötésére nem került sor. Lejárt határidejű szállítói tartozás egyetlen 

óvoda, a Városkerti Óvoda esetében volt 3 e Ft értékben, amely a számla késői, fizetési 

határidőt követő beérkezéséből adódott.  

 

Maradvány-változás 

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege – 992 594 555 Ft. A kiadások 1,4 %-a 

fedezhető az alaptevékenység bevételeiből, amely 994 808 e Ft finanszírozási 

támogatással került kiegészítésre.  

Az óvodák esetében 2 214 e Ft maradvány keletkezett, amely teljes egészében 

kötelezettséggel terhelt, ebből 214 e Ft a szállítói kötelezettségek fedezete, illetve az 

Újváros Téri óvoda villamoshálózat felújítására jóváhagyott 6 000 e Ft-os előirányzatából 

4000 Ft teljesült 2017. évben, a maradék 2 000 Ft a felújítás befejezéséhez még szükséges 

összeg.  
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Iskolai Konyhaüzemeltetési Osztály 
 

Az ÓVI feladatai közül az Iskolai konyhaüzemeltetési osztály az alábbi feladatokat végzi: 

- Ózd Város Önkormányzatának közigazgatási határán belül a Kazincbarcikai 

Tankerület és a Mezőkövesdi Tankerület által működtetett köznevelési 

intézményekben a főző és melegítő konyhák központi működtetése, valamint az 

érintett épületek takarításával karbantartásával és a szükséges felújításával 

kapcsolatos szakmai feladatok ellátása. 

- Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 

üzemeltetési, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) b, d és (2) b pontja alapján a gyermekétkeztetési 

tevékenység ellátása. 

 

Iskolai működtetés átadásáról 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2017.január 1-jétől hatályos 

rendelkezései szerint a tankerületi központ által fenntartott, a települési önkormányzat 

által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyból 

származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.  

Az ózdi köznevelési intézmények (nyolc általános iskola, és egy zeneiskola) 

működtetésének feladata az ÓVI-ról a Kazincbarcikai Tankerületi központra szállt át. 

Ózd Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ között megállapodás 

jött létre 2016. december 9. napján az átadás-átvételre vonatkozóan. 

Az ÓVI segítve az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítását, a kapcsolódó 

intézkedések végrehajtása során együttműködött mindkét féllel. A kért és szükséges 

adatszolgáltatást hiánytalanul teljesítette a megállapodás előkészítéséhez. 

 

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok 

 
Az ÓVI alapító okirata szerint ellátja a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az 

iskolák tekintetében, és együttműködik az óvodai étkeztetés biztosításában az óvodákkal. 

 

Étkeztetés az iskolákban 

 
Négy iskolai főzőkonyhában összesen 2.800 engedélyezett adagból naponta átlagosan 

2.539 adag ételt főztek a konyhai dolgozók, melyet az ÓZDINVEST Kft-től vásárolt 143 

adaggal kiegészítve, összesen átlagosan 2.797 adag/nap főzése, illetve tálalása történt 

2017. évben intézményeinkben. A főzőkonyhákban szakképzett élelmezésvezetők 

irányításával végezzük az ételek készítését, alapvető törekvés, hogy egészséges, minőségi 

ételt biztosítsunk a gyermekétkeztetésben.  

 

Az ÓVI által működtetett 4 főzőkonyha a következő 
o Árpád Vezér Úti Általános Iskola 

o Bolyky Tamás Általános Iskola 

o Újváros Téri Általános Iskola 

o Vasvár Úti Általános Iskola főzőkonyhája. 
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Az ÓVI által működtetett melegítő és tálalókonyhák   

o Apáczai Csere János Általános Iskola 

o Csépányi Általános Iskola 

o Petőfi Sándor Általános Iskola 

o Sajóvárkonyi Általános Iskola 

o JAG és kollégium 

o BAZ Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézmény 

konyhája. (2017.09.01. napjától a vacsora főzése helyben történik) 

 

Melegítő és tálalókonyhák Étkeztetést biztosítja 

Apáczai Cs. J. Ált. Iskola Vasvár Úti Ált. Iskola főzőkonyhája 

Csépányi Ált. Iskola ÓZDINVEST Kft. 

Petőfi S. Ált. Iskola Árpád Vezér Úti Ált. Iskola 

főzőkonyhája 

Sajóvárkonyi Ált. Iskola Bolyky T. Ált. Iskola főzőkonyhája 

JAG és kollégium ÓZDINVEST Kft. 2017.08.31-ig, 

Árpád Vezér Úti Ált. Iskola 

főzőkonyhája 

2017.09.01-től 

BAZ Megyei Spec. Közokt. MI 

 

Étkeztetés az óvodákban 

 
Hat óvodai főzőkonyhában összesen 905 engedélyezett adagból átlagosan naponta 765 

adag ételt főztek a konyhai dolgozók. Az óvodai melegítő és tálaló konyhák számára az 

ÓZDINVEST Kft-től vásárolt 269 adaggal kiegészítve, összesen átlagosan 1.034 adag/nap 

főzése, illetve tálalása történt az óvodákban. 

 

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a 2017. évben is fontos feladatunk volt a szünidei 

gyermekétkeztetés szervezése, lebonyolítása. A felmért igénylések alapján az iskolákban 

4.611 adagot, míg az óvodákban 4.066 adag étel készült el a jogosult gyermekek részére. 

Összesen 8.677 adag, melynek fedezetét pályázat alapján biztosította a fenntartó. 

 

 

Ingyenes, kedvezményes és a térítési díj ellenében étkezők alakulásáról 

 
Az intézményi étkeztetést igénybe vevők számbeli alakulását nézve elmondható, hogy 

2017. évben átlagosan az Ózd Város Önkormányzata által működtetett óvodákban étkező 

gyermekek közül 96 %-uk jogosultsága alapján ingyenesen vette igénybe az étkezést. Csak 

4% azon gyermekek aránya, akik után térítési díj bevétele keletkezett az intézményeknek. 

Az elmúlt évben az általános, és középiskolások valamint a kollégisták tekintetében az 

étkezést igénybe vevők közül 69 %-uk ingyenesen étkezett, közel 10 %-uk 50%-os 

kedvezménnyel volt jogosult étkezni, és a maradék 21 % étkezett teljes térítési díj 

ellenében. 
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Főzőkonyhás intézmények
Engedélyezett 

adag
Összesen

Saját dolgozó 5

Pedagógus 9

Vendég 26

Pedagógus 10

Vendég 2

Saját dolgozó 2

Pedagógus 6

Vendég 5

Spec.Közokt.Ált.Isk. 139 Pedagógus 5

Saját dolgozó 6

Pedagógus 18

Vendég 22

Saját dolgozó 3

Pedagógus 22

Vendég 2

Saját dolgozó 10

Pedagógus 12

Vendég 12

Szociális 260

Saját dolgozó 6

Pedagógus 21

Vendég 28

Saját dolgozó 2

Pedagógus 6

Vendég 8

Iskolák összesen: 2 800 2 118 508 2 626

TÁLALÓ (MELEGÍTŐ)  KONYHA

Iskolák Csépányi Ált. Isk. 141 vendég 8 149

2 259 516 2 775

2017. október 6.

Mindösszesen:

545

607

787

687

330

284

Tálaló (melegítő) konyhákra 

vásárolt      élelem összesen
8

Apáczai Ált. Iskola

575

Újváros Téri Ált. Iskola 313

141

600

216Petőfi Úti Ált. Iskola

JAG (ált.iskola) 14

141

800

600

800

I S K O L Á K

Bolyky T. Ált. Iskola

149

Vasvár Ált. Iskola

Újváros Téri Ált. Iskola

Bolyky T. Ált. Iskola

Árpád Vezér Ált.Isk.

Saját intézmény         gyermek 

étkezők száma

2017.

Intézmények főzőkonyhával kapcsolatos főbb adatai

Vásárolt élelem ÓZDINVEST  KFT-től

Vasvár Úti Ált. Iskola

Egyéb étkezők 

részletezése

Árpád Vezér Ált. Isk. 106

Sajóvárkonyi Ált. Isk.
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Személyi keretek 

 
Az osztály engedélyezett állományi létszáma 48 fő. A közfoglalkoztatási programok 

szerinti létszámkeret szerinti 43 fővel kiegészülve ez összesen 91 főt jelent. Munkavégzés 

helye és munkakörök szerinti megoszlásukat az alábbi táblázat tartalmazza a következő 

oldalon. 

Főzőkonyhás intézmények
Engedélyezett 

adag
Összesen

Ózdi Városkerti Óvoda 70 Mogyorós Óvoda 45 saját dolgozó 10 55

saját dolgozó 14

vendég 2

saját dolgozó 12

vendég 5

saját dolgozó 26

vendég 4

saját dolgozó 14

vendég 6

saját dolgozó 27

vendég 7

Bánszállási Óvoda 20 saját dolgozó 2

Virág Úti Óvoda 46 saját dolgozó 10

Összesen 905 596 139 735

TÁLALÓ (MELEGÍTŐ)  KONYHA

Alkotmány Úti Óvoda 60 Saját dolgozó 9

Árpád V. Úti Óvoda 75 Saját dolgozó 5

Csépányi Tagóvoda 38 Saját dolgozó 4

Vendég 2

Saját dolgozó 3

Somsályi Tagóvoda 25 - 0

Összesen 236 23 259

832 162 994

2017. október 6.

Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai 

Összevont Óvoda
250

Tétény Óvoda 75

187

Vásárolt élelem                                           

ÓZDINVEST  Kft-től
259

Damjanich Úti 

Tagóvoda
38

Városközponti Óvoda 280

Nemzetőr Úti Óvoda 135

255

Katona Úti Óvoda 70

166

Ózdi Petőfi Úti - Csépányi 

Összevont Óvoda
100 Petőfi Úti Óvoda 55 72

Saját intézmény         gyermek 

étkezők száma

Egyéb étkezők 

részletezése

Mindösszesen:

Intézmények főzőkonyhával kapcsolatos főbb adatai

2017.

Ó V O D Á K

Ózdi Béke Telepi Óvoda 205 Újváros Téri Óvoda 150
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Az élelmiszer közbeszerzésről 

 
Az ÓVI 2016. évben is nyílt eljárású közbeszerzést írt ki „Különféle élelmiszerek 

beszerzése és szállítása” tárgyában. Közzététel dátuma 2016.10.12. volt. A hirdetmény 

száma a Hivatalos Lapban: 12016/S195-351018, a Közbeszerzési Értesítőben: 11208/2016. 

A kiírás 9 ajánlattételi felhívást tartalmazott: 

1. rész: Sütőipari termékek  

2. rész: Tej, tejtermékek 

3. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás 

4. rész: Tőkehús 

5. rész: Baromfihús 

6. rész: Száraztészták 

7. rész: Cukrászsütemény 

8. rész: Mirelit áruk 

9.rész: Konzervek, fűszerek, leves porok, leves alapok, mártások, levesbetétek, 

édességek, malomipari termékek, zsiradékok 

 

A közbeszerzési eljárás lezárására és a szerződések megkötésére a hiánypótlások 

elhúzódása miatt már csak 2017. év elején került sor. 

Az 1-6. és a 9. rész tekintetében 2017. január 20. napjával jött létre szerződés. A 7. és a 8. 

részre nem érkezett érvényes ajánlat ezért, annak újbóli kiírására volt szükség. Ennek 

lebonyolítása után a hiányzó részekre vonatkozó szerződések 2017. április 19. napjával 

kerültek aláírásra. 

 

 

Partneri kapcsolatokhoz 

 
Az ÓVI szoros partneri együttműködésben áll az Ózd Város Önkormányzata által 

működtetett óvodákkal és az Ózdi Művelődési Intézményekkel. Szakmai feladataik 

ellátásához szükséges gazdasági, pénzügyi feladataikat az ÓVI végzi el. 

A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 

A fentieken túl az ÓVI lehetőségeihez mérten segíti az óvodák működési, karbantartási 

munkálatait, valamint a gyermekétkeztetési feladatok megszervezését, lebonyolítását. 

A szünidei gyermekétkeztetés az ÓZDINVEST Kft.-vel együttműködve történik. Az Ózd 

Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az étel elkészítése az ÓZDINVEST 

Kft. konyhájában készül, míg az intézményekhez történő szállítást az ÓVI autói végzik. 
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Selejtezés 

 
Mind az öt összevont óvodában történt selejtezés 2017. nyarán, ahol kis értékű tárgyi 

eszközök kerültek leselejtezésre. Többnyire játékok, konyhai evőeszközök, tányérok. 

Az iskolai konyhákban történt selejtezések során tányérokon és evőeszközökön kívül egy 

elhasználódott hűtőszekrény és egy használhatatlan kombi sütő került kivezetésre a 

könyvekből. 

 

Berendezések, járművek 

 
A vagyonnyilvántartás szerint a gépek, berendezések és felszerelések között került 

kimutatásra a konyhatechnikai eszközök értéke (főzőüstök, tűzhelyek stb.), valamint a 

tárgyi eszköznek minősülő karbantartási eszközök (szerszámok, gépek stb.). A konyhák 

felszereltsége sajnos több elemében hiányosan felel meg a HACCP követelményeinek 

(króm főzőedények, szűrőedények és tálalók, burgonyakoptatók) műszaki állapotuk miatt 

cserére, felújításra szorulnak. Az elmúlt években konyhatechnikára az intézményi 

költségvetésből, felújításból szerényebb mértékű ráfordítást lehetett csak teljesíteni, amit 

igyekeztünk a közfoglalkoztatási program támogatásából kiegészíteni. 

 

Az osztály négy gépkocsi üzemeltetéséről gondoskodik. Közülük három kimondottan 

ételszállítási feladatokat egy karbantartási, illetve helyettesítési feladatokat is szolgál. 

Átlagéletkoruk 13 év, futásteljesítményük 161.000 km – 240.000 km közötti. A 

teljesítményük és koruk miatt az egyre gyakoribb meghibásodások növekvő terhet 

jelentenek. 

 

 

Közfoglalkoztatási program 

 
Jelentős segítség volt 2017. évben is a közfoglalkoztatási program megvalósulása során 

kapott dologi támogatás, melyből tisztítószereket, karbantartási anyagokat és kis értékű 

konyhai eszközöket vásárolhattunk az iskolai konyhák és az óvodák részére.  

 

Fejlesztések, felújítások 

 
Az intézményekben megtörténtek az időszakos karbantartási, tisztasági festési 

munkálatok a szünidei zárva tartások alatt. 

 

Intézményen belüli feladatellátás kapcsán átszervezésre került az Ózdi József Attila 

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban és a BAZ Megyei Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 

étkezők ellátása is. Utóbbi 2017. szeptember 1. napjától nemcsak tálalókonyhaként, 

hanem már főzőkonyhaként is funkcionál az ÓVI üzemeltetésében lévő konyha. Ahogy az 

ebédet az Árpád Vezér Úti Általános Iskola főzőkonyhája biztosítja mindkét intézmény 

esetében, a vacsora helyben biztosított. 

 

Az iskolai konyhákban és az óvodákban 2017. évben történt felújításokat, beruházásokat 

pénzügyi számviteli résznél feltüntetett táblázatok részletezik. 
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Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály 
 
Az osztály alá tartozó csoportok az önkormányzat kötelező feladatellátásán, valamint a 

képviselők, lakosság által jelzett problémák megoldását túl, az önkormányzathoz tartozó 

más intézménynek is segítséget nyújtott lehetőségeihez mérten. Ezeket a feladatokat 

meghatározott ütemterv alapján látják el közalkalmazotti és közfoglalkoztatotti 

dolgozóink. Az ütemterveket folyamatosan frissítjük, hiszen a balesetveszélyes helyzetek 

elhárítása, illetve a katasztrófavédelem szempontjából aggályos feladatok prioritást 

élveznek.  

A különböző szakterületen dolgozó vezetők napi szintű kommunikációja és 

munkaszervezése nagy hangsúlyt kap, hiszen a szűkös eszközforrásaink beosztása a 

lehető legnagyobb mértékű kihasználása másként nem lenne megoldható csak ezáltal.  

 

 

Az osztályt érintő közbeszerzésről 

 
A közbeszerzési eljárás szükségességéről intézményünk már az év közepén döntést hozott, 

az anyagi erőforrásainkhoz mérten az előrelátható feladatokat figyelembe véve.  

Maga az eljárás 2017. szeptember 21-én került kiírásra 3 részajánlatot tartalmazóan, 

melyek az alábbiak voltak: 

 síkosságmentesítő jármű beszerzése szórófelépítménnyel és tolólappal; 

 sóder beszerzés 300 tonna mennyiségben; 

 hidegaszfalt beszerzés 710 darab 25 kg-os zsákokban.  

 

Az eljárás a sóder és a hidegaszfalt tekintetében eredményes, a szórófelépítménnyel 

rendelkező síkosságmentesítő jármű beszerzés tárgyában azonban eredménytelen volt. 

 

A Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály tevékenysége 

 
A gazdálkodás és létszámadatok korábbi ismertetésén túl tevékenységeink bemutatására 

az alábbiakban kerül sor, melyeket állományi és közfoglalkoztatott dolgozóink közösen 

végeztek el 2017-ben a következők szerint. 

 

 
Parkfenntartási feladatok 

 
A csoport munkájának köszönhetően Ózd város közterületeinek zöldfelületgazdálkodása 

rendezett, kora tavasztól év végéig szép kompozíciókban bővelkedett. 

Ehhez nem csak a dolgozók munkája szükséges, hanem a gépek, eszközök, szerszámok és 

a növények biztosítása is.  

Közfoglalkoztatás keretén belül igényelt dologi költségekből, valamint az Intézmény saját 

költségvetéséből is finanszírozta ennek az arculatnak a megvalósítását.  

 
A fenti általános ismertetésen túl részletesen az alábbi munkákat végeztük az elmúlt 

évben, melynek bemutatásával célunk az, hogy minél részletesebb tájékoztatást adjunk 

az elvégzett munkákról, amelyek a következők voltak: 
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 a város 1.300.000 m2 közterületi zöldterület kaszálását, fűnyírását végeztük el 

átlagosan évi 4 alkalommal, azonban voltak területek, ahol e munkára - akár a 

városi rendezvények miatt, akár egyes területek lakosság általi rendszeres 

látogatottsága miatt- többször is sort kellett keríteni;  

 elültetett növényeink 2017-ben: 

 futónövények - 1487 db  

 egynyáriak - 22 832 db  

 ámpolna (muskátli, petúnia)  - 414 db 

 árvácska - 4110 db  

 virághagyma - 12 900 db 

 folyamatosan végeztük az Ifjúsági Parkban lévő tanösvény és csemetekert 

gondozását; 

 szükség szerint végeztük a növényvédelmi feladatokat is; 

 fakivágásokkal kapcsolatban:  

 közterületen lévő fák száma: több mint 8300 db 

 2017-évi összes fakivágások száma: 39 db viharkáros, kiszáradt, 

vezetékcsere miatt, 37 db határozat alapján volt kivágható. 

 2017-ben történt pótlás: 57 db fa, 11 db díszcserje, 140 db gyöngyvessző 

sövény ültetése 

 2017-ben lakossági fakivágási bejelentések száma: 18 db 

 

 

 parkfenntartási csoportunk dolgozói biztosítanak háttérmunkát és utógondozási 

feladatokat (metszés, tányérozás, locsolás) a városi magánszemélyek által 

kezdeményezett faültetési akciónál; 

 továbbra is jó gyakorlatnak mutatkozik a 2015-ös évben kezdeményezett ún. 

BigBag zsákok használata, melybe a zöldhulladékot és a metszésekből megmaradt 

gallyakat rakják a dolgozók a város területén;     

 a komposztáló telepünket tavasszal megnyitottuk, ahová folyamatosan hordtuk a 

technológiának megfelelően prizmákba rakva a városi zöldhulladékot; 
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 sövény telepítésére, ill. pótlására került sor az alábbi helyeken: Munkás út, Irinyi-

Volny utak között, Vasút út stb; 

 az Újváros Téri Általános Iskola jelentős méretű udvarának tereprendezését 

követően a fűmag vetését, majd az első két fűvágás szakszerű munkáját végeztük; 

 

     
 

 a szélsőségesen száraz nyári hetek alatt szükséges volt a napközbeni locsolási 

munkálatokon túl, ún. délutáni öntöző szolgálat indítására, amely nélkül a 

kiültetett növények nem lettek volna képesek életben maradni;   

 ismét sikeresen szerepeltünk munkáink révén a 2017. évi Virágos Magyarország 

Környezetszépítő verseny, ill. annak facebook oldalán indított 

közönségszavazáson is. 

 

       +  
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 a téli Adventi ünnepi hetekre készülve elkészítettük, majd el is bontottuk a 

Városház térre kihelyezett adventi koszorút, valamint a Városközponti nagy 

körforgalomba egy látványos kompozíciót sikerült tervezni és kivitelezni a 

csoportjaink összehangolt munkájának következtében; 

 

 

Mélyépítési, valamint szakipari feladatok 

 
Utak, járdák karbantartása 
 
A feladatteljesítéseink során ezen tevékenységünk az, amely a nyári szezonban a legtöbb 

erőforrásunkat leköti, szervezési, kivitelezési, költségvetési és emberi tényezők 

összpontosítása szempontjából.  

Feladatainkat e területeken is leginkább az nehezíti, hogy a közfoglalkoztatásban 

jelentkező munkavállalók között egyre szűkül a szakmunkás végzettséggel rendelkező 

dolgozók száma. Az állandó létszámhiány miatt az elvárások nem mindig találkoztak a 

megvalósítással.  

 

Útkarbantartási munkáinkat hidegaszfalt, meleg aszfalt kátyúzással, valamint külső 

vállalkozóval kötött szerződés keretén belül valósítottuk meg. 

 

A különböző aszfalttípusok alkalmazása az időjárástól függ. Hidegaszfalt kátyúzást 

januártól április közepéig, illetve november végétől (a közbeszerzési eljárás lezárulását 

követően) 18,15 tonna anyag felhasználásával, valamint meleg aszfalttal áprilistól 

októberig útkarbantartási munkálatokat 480 tonna anyag bedolgozásával végeztünk.  

 

    
Hidegaszfalt kátyúzás 

 

   
 

Május 1., Lyukó völgyi utak kereszteződésében, valamint a IV. Béla úton zajló munkák 
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2017. év január – december –--- aszfaltozási statisztika (kerekített értékek)  

Munkanapok száma 251 

Munkavégzéssel töltött napok száma 231 

Munkavégzés % 92 

Javított utak hossza (m) 42 582 

Előkészítés mennyisége (m2) 4 333 

Előkészítés CKT betonnal (m3) 36 

Felhasznált meleg aszfalt C11 (t) 351 

Felhasznált meleg aszfalt C8 (t) 130 

Felhasznált hideg aszfalt (t) 18 

 
Önkormányzati döntés értelmében, képviselői keretből, valamint intézményi 

költségvetésből történő kiegészítéssel 2017. évben az alábbi utak teljes/részleges 

aszfaltozása valósult meg külső vállalkozó kivitelezésében: 

 

Ssz. Helyszín Ráfordítás (br.Ft) 

 

1. 

Mekcsey út  

4.723.662 Béke utca 

Baross Gábor utca 

2. Mekcsey út 884.936 

3. Liget utca 1.447.800 

4. Kovács-Hagyó Gyula út 3.001.772 

5. Fenyő út 5.501.640 

6. Bethlen Gábor utca 1.848.358 

7. Bethlen G. utca kapubejáró 101.600 

 Mindösszesen 17.509.768 
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A teljesség igénye nélkül az alábbi területeken a következő munkákat végeztük 
 

 Romszínpad burkolóköveinek (1.100 m2) felszedése, beszállítása a telephelyre;  

  

      
 

 Kispiac melletti garázsoknál térbetonozás (39 m2); 

 hulladéktárolók helyének kiépítése (pl.: Szent I. út , Bibó út, Lehel vezér út); 

 útszélesítés a Ráctag úton; 

 

   
 

 salakozást végeztünk: Forrás, Muskátli, Gubonna, Semmelweis, Karu, 

Debreceni, Rozsnyói, Iskola, Zrínyi, Liget, Móricz Zs., Hossó, Pázmány és Árpád 

vezér utakat érintően; 

 Bem úti garázssor útjának javítása (profilozás, murvázás, hengerlés); 

 Uraj út 74-80. előtt földárok készítése;  

 Szentsimon út árokjavítás, gyalogos betonhíd építése;  

 árokjavítás a Budai Nagy Antal úton (19 m), valamint a Katona J. úton (19 m), 

valamint Dobó út 140-nél burkolt árok építése (24 m);  
 

          
 

 Szenna patak gyaloghíd javítása;  

 a Városház tér 1. öbölnél rácsos csatorna javítása;  

 Katona J. út 17-nél járda újjáépítése;  
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 betonfolyóka építése a Temesvári útra (4 m);  

 burkolt árok építésének a befejezése a Móricz Zsigmond úton (94 m);  

 a Vasvár út szerviz útjára 3 db járdalapos járda építése (10 m);  

 Álmos vezér úton burkolt árok építése (54 m);  

 

        
 

 járdaaszfaltozás a Vasvár út szervizútján; 

 Bolyki kispiacnál lépcsőjavítás;  

 Ond vezér úti járda helyreállítása; 

 Bányász úton burkolt árok építése (66 m);  

 Nemzetőr úton az óvodánál 8 gépjármű parkolására alkalmas parkoló építése; 

 

             
 

 IV. Béla úton útbeszakadás javítása; 

 Autóforduló építése az Építők útján;       
 A Mogyorós völgyi óvodánál (a volt piaccsarnok mellett) a megváltozott 

buszmenetrend miatt buszforduló kialakítása;  

 Szenna út gréderezése, útpadka javítása; 

 Ács és Arany János utak betonozása, aszfaltozása;  
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 Újváros Téri Általános Iskola udvarának rendezése (törmelék felszedése, 

elszállítása, termőföld terítése, egyengetése );  

 

   
 

 Mogyorós völgyi Óvoda udvarának tereprendezése; 

 Krúdy Gyula úton burkolt árok építése (30 m);  

 Alkotmány úton szegőkő csere végrehajtása;  

 Szőlőkalja úton beton használatával történő útkarbantartási munkálatok;  

 Árokburkolás a Székely Bertalan úton (86 m);  

 Vasvár úton a bútorboltnál járdabeszakadás javítása; 

 Vadvirág előtti járda javítása; 

 Munkás út szervizútjának murvázása; 

 Szentsimon út 64-nél burkolt árok javítása (35 m);  

 Nagyamerika úton útsüllyedés javítás; 

 

      
 

 Füredi úton padkajavítás; 

 Zrínyi úton szegőkő javítás; 

 Somsályon I. világháborús emlékmű felújítása; 
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 A Csépányi kultúrház előtti tér régi aszfaltburkolatának bontása, illetve új 

térburkolat kialakítása (191 m2); 

 

      
 

 Manda parkoló szükség szerinti javítása; 

 Győzelem út padkabetonozás (69m); 

 kiegészítő munkálatokat végeztünk a Magyar Közútkezelő Zrt.-hez tartozó 

gyújtói körforgalom átépítésnél: szegélykő süllyesztés, aszfaltozás, virágládák, 

forgalomtechnikai táblák kihelyezése; 

 burkolt árok javítása a Kisamerika úton (17 m); 

 árok helyreállítása a Szent István úti garázssornál;  

 Lyukóvölgyi, Révay utak betonozása;  

 járda aszfaltozás Papp, Iv, Alkotmány, Bulcsú és Lehel vezér utakat érintően 

(összesen 210 m); 

 

      
 

      
 

 Bolyki főút 66-nál buszváró kialakítása;  

 Susán közkút bontása, lefedése;  

 a Kőalja úton 2 db buszvárónál szegélykő csere;  

 melegedők építése a Zrínyi úti telephelyen;  

 Bulcsú útra felvezető lépcső javítása;  

 Buszvárók felújítása: Somályfő, Kőalja, Deák, Mekcsey, Csépányi, Damjanich (2 

db ) az Uraji, Ív utakat érintően, valamint Centerben, Bánszálláson és az 

Újváros Téren; 
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 Állategészségügyi telep építésének folytatása: falazás, betonozás, tetőjavítás, 

szerelés, derítő betonozás, szennyvízelvezetés kiépítése, 40 kennel gyártása, 

illetve a helyszínen történő beépítése, festése, villamos és fűtési rendszerek 

kiépítése, további kerítés építése, valamint a főépület belső építési munkáinak 

befejezése;  

        
     

    
 

 Temesvári út betonozása;  

 Bolyki főút 17. mellett gyeprácsköves és murvával terített parkoló építése;   

 

          
 

 Somsály patak hídkorlát helyreállítása; 

 üdvözlőtábla gyártása, kihelyezése (4 db): Szentsimon vége, Dobó út, Center 

eleje, Pázmány út vége;  

 

 
 

 mérlegház építése a komposzttelepre (1db); 

 melegedő faház építése, kihelyezése a dolgozók részére (3 db); 

  



 
 

 

-  37  - 
 

 Bibó úti buszváró átalakítása parkolóvá, Strand előtti buszváró telepítése, 

kialakítása, festése; 
 

     
 

     
   

 a Nemzetőr útra és Piachoz 15 db terelő oszlop gyártása, kihelyezése, útburkolati 

jel felfestése;  

 térképtartók felújítása: a Vasútállomásnál, a Hotel Kohász előtt, az autóbusz 

pályaudvarnál, valamint a Budapest Bank előtt; 
 

    
 

 közlekedési tükrök kihelyezése Ráctag, Március 15., Meggyes és Vasvári Pál  

utakra; 

 a körforgalmakba 80 db ámpolna gyártása, és kihelyezése történt; 

 virágtartó gyártása, kihelyezése a gyújtói körforgalomba (8 db); 

 körforgalmakba 3-as zászlótartók gyártása, kihelyezése;  

 szemetes edények cseréje: Ifjúsági park, Gyújtó; 

 Damjanich úti patak híd korlátjának javítása; 

 hídelem gyártása, kihelyezése a Damjanich és Rozsnyói utak kereszteződésében; 
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 Roób kilátó felújítása; 

 

      
 

 Mogyorós völgyi játszótér teljes újjáépítése, valamint a védőháló javítása, festése; 

 a cipói játszótéren belül játszótéri elemek áthelyezésére került sor; 

 kerékpártárolók áthelyezése a rendőrségnél, illetve kerékpártárolók telepítése a 

Földhivatalhoz;  

 terelőoszlopok gyártása, kihelyezése a Mekcsey úti ABC-hez;  

 útburkolati jelek felfestése városszerte (fekvőrendőrök, gyalogátkelő helyek, 

parkolósávok, elsőbbségadás ill, veszély jelek); 

 

        
 

 új nyilvános wc közműveinek bekötése, tereprendezés, tájékoztató táblák 

kihelyezése;  

 Táncsics telepi dühöngő kerítésének bontása; 

 padok, utcabútorok, valamint korlátok, hídkorlátok javítása, festése városszerte;   

 

     
 

 megrongált, illetve hiányzó közlekedési táblák cseréje;  

 útbaigazító táblák és oszlopainak kihelyezése; 
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 uniós játszóterek folyamatos munkát jelentő javítása, felújítása; 

 Nagy Imre úti dühöngő felújítása, kosárlabda palánk kihelyezése; 

 

        
 

 az Ózd Városi Rendészet részére 2 db kutyakennel gyártása; 

 Szigligeti útra fekvőrendőrök kihelyezése és bontása; 

 Zrínyi úti irodaház WC felújítása; 

 sorompó gyártása kihelyezése a Temesvári útra. 

 

 

Szervizelés, gépjavítási munkálatok, feladatok 

 
 A szervízben mind az ÓVI közúti járműveinek (46 db), mind az SPI által használt 

járműveinek (28 db), egyéb eszközeinek (fűnyírók, fűkaszák, kisgépek, riderek, 

aszfaltozó gépek, lapvibrátorok, stb.) meghibásodást követő javítása egész évben 

folyamatosan történt, ill. az ezekhez szükséges alkatrészek beszerzése; 

 az ÓVI és az SPI járműveinek időszakos műszaki vizsgáztatásra történő 

felkészítéseinek elvégzése; 

 a téli útüzemeltetési feladat során használatos gépek biztonságos munkára történő 

felkészítése az őszi, téli időszakban adtak jelentős mennyiségű munkát; 

 szerszámkészítés, szerszámfejlesztés, ill. járműbeszerzések lebonyolításának 

legnagyobb részét is a műhelyben dolgozók végezték. 

A következő táblázat azt érzékelteti, hogy a járműveink átlag életkora igen magas, illetve 

magyarázat a sok és gyakran jelentkező meghibásodásra, az ebből adódó sajnálatos 

munkakiesésekre. 
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Az ÓVI és az SPI kezelésében lévő, rendszámmal rendelkező, forgalomban 

lévő gépjárművek évjárat szerinti megoszlása 

 Gyártási 
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1982         1   1 

1983       1     1 

1987     1       1 

1989           1 1 

1991           1 1 

1992             0 

1993 1         1 2 

1994 1     1     2 

1995   2         2 

1996 1           1 

1997 1           1 

1998   3 1       4 

1999   1         1 

2000 1 2 2     1 6 

2001 1 6         7 

2002   2 1       3 

2003 1 1         2 

2004         2   2 

2005 2 4 2       8 

2006 1 2         3 

2007 1 2       1 4 

2008   1       1 2 

2009   2         2 

2010 1           1 

2011       3 1   4 

2012   1         1 

2013       1 1   2 

2014       1     1 

2016         1   1 

Össz.: 12 29 7 7 6 6 67 
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A fenti adatok egészülnek ki 3 db segédmotorkerékpárral (1995-2001 közötti évjáratúak), 

3 db riderrel (2008-2016 közötti évjáratúak), 1 db villástargoncával (2006-os évjáratú), 

valamint 9 db forgalomból ideiglenesen vagy véglegesen kivont járművekkel. 

 

 

Köztisztasági feladatok az utak, járdák, parkolók, egyéb közterületek év közbeni, 

továbbá téli időszakban történő tisztántartása 

 
 Közterületen lévő hulladék összegyűjtése, járdák, terek, útszegélyek mentén 

takarítási munkálatok végrehajtása; 

 az Ifjúsági Parkban lévő nyilvános illemhely takarítása és üzemeltetése tavasztól-

őszig; 

 játszóterek tisztántartása napi szintű, ellenőrzésük folyamatos;  

 az útszegélyek takarítását, saralását rendszeresen végeztük; 

 viharkárok esetén az eltakarítási munkálatok egy részének végrehajtása is 

rendszeres feladatot jelentett e területet érintően; 

 a város közútjain, közterületein történő baleseteket követő takarítási munkálatok 

elvégzése (üvegkár, olajkifolyás, stb. esetén);   

 a Várhegy kilátót, valamint a Vadvirág szalonnasütő hely és kapcsolódó területét 

hetente kétszer ellenőrizve igyekeztünk rendben tartani, ami komoly 

nehézségeket jelentett amiatt, hogy a terület nincs bekerítve, így számtalan 

rongálásra, és nagy mennyiségű szemetelésre került sor rendszeresen; 

 a napi köztisztasági feladatellátáson túl, intézményünk pályázott a Startmunka 

program Illegális hulladéklerakóhelyek megszüntetésére irányuló 

programelemre, melynek keretén belül több mint 350 m3 illegálisan kihelyezett 

hulladék került elszállításra.  
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Állategészségügyi telep, Gyepmesteri szolgáltatás, valamint rágcsálómentesítési 
feladatok 

 
Kimutatás az Állategészségügyi telep 2017. évi tevékenységéről 

 

Összes elhullás: 299 

Elhullott eb 
146 

Elhullott macska 
101 

Elhullott egyéb állat 
52 (nyúl: 19, juh: 6, baromfi: 2, sertés: 1, nyest: 1, róka: 16, 

teknős: 1, kecske: 1, őz: 3, görény: 1, egyéb állati 
maradvány: 1) 

Összes befogás: 380 

Befogott eb 
373 

Befogott róka 
7 (Minden befogott rókát szabadon engedtünk Ózd 

külterületi részein) 

Összes leadás (élő ebek egyéb okból történő 
leadása) 

14 

Összes euthanasia: 30 

Elaltatott eb 
29 (Állat elaltatása csak betegség, súlyos állapot, 

sérülés okán történt.) 

Elaltatott macska 1 

Állatvédőink jóvoltából megvalósult gazdásítás, 
szervezethez, ideiglenes befogadóhoz történt 

elhelyezés: 
371 

 
 a kisebb 12+2 kennel számmal működő Rombauer téren lévő telep október elejéig 

üzemelt, majd október 11-én hivatalosan is átadásra került a Kovács-Hagyó Gyula 

út melletti új Állategészségügyi telep. Ennek révén a befogható városi férőhelyek 

száma a korábbi számhoz képest 40 kennelre bővült 

 az ebek oltásának, pótoltásának megszervezése, lebonyolítása rendben lezajlott 

2017. évben is. Ezek során tapasztalható, hogy sajnálatosan csökkenő tendenciát 

mutat az oltott kutyák száma városunkban; 

 rágcsálómentesítéshez kapcsolódóan az évi kétszer történő irtatás megrendelése, 

szervezése, hirdetések megjelentetése, patkányfertőzöttség bejelentések kezelése 

rendben megtörtént, valamint az ezen felüli a lakosság által bejelentett 

patkányfertőzöttségre vonatkozó bejelentéseket is továbbítottuk az irtást végző felé, 

aki azokat elvégezte. 
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Téli útüzemeltetési feladatok  

 

A téli úttisztításhoz elvégeztük a gépek és tolólapok karbantartását, javítását. Az 

évközbeni járműbeszerzések kapcsán a szórófelépítménnyel rendelkező járművek 

számát sikerült az előző évi 3-ról 5 db-ra növelnünk. Ezek közül az egyik egy 

kisteherautó, mely az Ózdra igen jellemző szűk, meredek, kanyargós utcák 

tisztítását végezte, a másik pedig egy Scania típusú (10 t) tehergépjármű, mely a 

kórházhoz vezető, valamint a városi busz útvonalakat tisztította. Mindkét 

beszerzés igen nagy segítségnek bizonyult, ettől függetlenül szükséges 

megjegyezni, hogy a rendelkezésre álló gépek még így sem olyan szintű munka 

végzésére képesek, amely a lakosság igényeinek megfelelő lehetne.  

A gépjárművek mentesítés idején történő nyomkövethetőségét, valamint azok 

gyors koordinációját segítette elő a munkához szükséges ún. gps flottanavigációs 

nyomkövető rendszer.  

Összesen 5+3 db szóró-tolólapos jármű áll rendelkezésünkre, melyek már igen 

elavult berendezések. Az intézményünk kezelésében lévő közutak kötelezően 

ellátandó területének mérete és a rendelkezésre álló gépjárművek száma – annak 

ellenére, hogy gépjárműparkunkat sikerült fejleszteni - nagyobb havazás esetén 

nem elegendő. Rendkívüli hóhelyzet esetére szerződést kötöttünk több helyi 

vállalkozóval, valamint az SPI-vel a hóeltakarítás felgyorsítására. Vásároltunk 1 

db új tolólapot is, melyet fűnyíró traktorra lehet felszerelni, valamint egy 

többfunkciós hómaró gépet is (mindkettőt közfoglalkoztatási programból), mellyel 

a frissen lehullott, még össze nem járt havat lehet könnyen eltakarítani. A 

kéziszerszámok (hólapátok, jégvágó, stb.) javítását folyamatosan végeztük.  

A hóügyeletet 2017. december 1-vel terveztük indítani, de az időjárás kedvezőtlen 

alakulása miatt már 2017. november 29-én el kellett kezdenünk a 

síkosságmentesítési feladatokat, amit összesen 4 fő diszpécser, 16 fő 

gépjárművezető, valamint 4 fő gépkezelő váltóműszakban, folyamatos 

munkarendben dolgozott az útüzemeltetés végéig.  
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Egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódóan elvégzett feladatok: 

 
 rendszeres, évi 16-17 alkalommal a városi rendezvényekhez a szükséges színpadok 

építését, sátrak, székek, padok ki- és visszaszállítását, összeszerelését végeztük 

(jellemzően 8-12 fő dolgozónk, és gépjárműveink részvételével, mint pl. nemzeti 

ünnepeink, az ÓMI rendezvények, a Bolyoki vigadalom, Cipó napok, Karácsonyi 

Adventi vásár, Szilveszteri rendezvény, Bárka Színpad, Futóklub, stb.), melyek 

jellemzően hétvégére estek, így a túlóra díjak kifizetése és a szállítási költségek is 

intézményünket terhelték; 

 Pilot – speciális közfoglalkoztatási program folytatásaként képességüket, 

készségüket fejlesztve, textiltermékösszeállító tanfolyamot sikerült 

közfoglalkoztatás keretében szerveznünk a program résztvevőinek, így most már a 

dolgozóink az ő általuk varrt láthatósági mellényeket (nyári és téli) hordják, mellyel 

csökkentették intézményünk erre a költségnemre vonatkozó kiadásait; 

 a nyári diákmunka megszervezését, koordinációját végeztük el a város 

foglalkoztatói felé, továbbá a nyári diákmunka keretén belül az ÓVI két turnusban 

összesen 100 fő iskolás gyermeknek nyújtott lehetőséget arra, hogy ízelítőt 

kapjanak a munka világából. Erre a foglalkoztatásra az igény változatlanul nagy 

számban mutatkozott 2017-ben is; 

 

    
 

 hőségriadók esetén a vízosztásban való koordináló közreműködésünk által vettünk 

részt;  

 a Miskolcon megrendezett megyei közfoglalkoztatási kiállításokon való részvétel 

szervezését végeztük; 

 a 2016-os évben kihelyezett 28 db új városi hirdetőtáblák folyamatos tisztítása, 

mivel az arra kötelezettek ezen feladatuknak nem tesznek eleget; 

 nemzeti és városi ünnepek alkalmával az ünnepi zászlózást végeztük 750 db zászló 

kihelyezése/beszedése révén; 

 Ózd város lakossága jelentős hányadának a környezettudatos életszemlélet hiánya 

megnövelte intézményünk költségeit, illetve olyan feladatokat is az intézményre 

róttak ezáltal, ami alapesetben nem az általunk elvégzendő feladatok közé tartozik.  

A város kommunális hulladékgyűjtőinek cseréjével, a szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek megszüntetésével olyan változás indult el a 2016-os év végén, melynek 

következményeit folyamatosan kezelnünk volt szükséges a 2017-es évben is. Ezek 

egyrészt az akkorra betervezett egyéb munkák átszervezését jelentették, másrészt 

többletköltséggel is jártak.  
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Az intézménynél végzett ellenőrzések tapasztalatai  

 
Intézményünk önálló munkakörként szervezett, függetlenített belső ellenőrt nem 

foglalkoztat.  

 

Szabályzataink rögzítik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési 

/FEUVE/ feladatot, melyek végrehajtása biztosított.  

 

Intézményeink működtetéséhez kapcsolódó szakhatósági ellenőrzések 

(Katasztrófavédelem, Nébih, munkavédelem stb.) több területen segítik osztályaink 

munkáját, megállapításaik végrehajtását esetenként szűkös költségvetési lehetőségeink 

miatt igyekszünk az egyensúlyt megtartva végrehajtani, ill. van, amit a következő évre 

sorolunk, remélve a forrás akkori, lehetőség szerinti biztosítását.  

 

 

 

Összegzés 
 
Az ÓVI alapító okirata szerinti tevékenységét maradéktalanul, de nem hiánytalanul 

teljesíti.  

  

Intézményünk tagolt, sokszínű feladatainak ellátása során jelentős pénzforgalmat 

bonyolít, melynek számviteli elszámolásánál fontos törekvés a szabályosság, pontosság.  

  

A változó körülményeknek való megfelelés – szervezeti módosulások, 

jogszabályváltozások – folyamatos kihívásokat jelentenek az intézmény 

alkalmazottainak. Ehhez állandó fejlődésre, képzésre, kitartó munkavégzésre, technikai 

tudásra, és a szakmájuk iránti szeretetre, toleranciára, a változásra való hajlandóságra 

van szükségük.  

  

Az ÓVI alkalmazottai minden esetben igyekeztek megfelelni mind az Önkormányzat, 

mind az intézmények, a lakosok, illetve az államháztartás más szereplői részéről 

felmerülő igényeinek. 
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Határozati javaslat 

 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2018. (….) határozata az 

Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2017. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

  

  

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:  

   

A Képviselő-testület az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2017. évi szakmai és 

pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester  


