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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a 
továbbiakban: Szt.) és Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 25/2013. (XII.20.) és a 4/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendeletében szabályozottak alapján 2014.-2016 évek közötti 
közfoglalkoztatási feladatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom. 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város Önkormányzat 2014-
2016. évi költségvetései szóló 1/2014. (II.14.), 3/2015. (II.20.) és 1/2016. 
(I.29.)     önkormányzati rendeleteiben (a továbbiakban: Rendeletek) döntött a 
közfoglalkoztatásra fordítható önkormányzati önerő adott évi mértékéről. 
 
A jogalkotó a közfoglalkoztatást eltérő szabályokkal emeli ki az egyéb jogviszonyok közül, 
és a 2011. szeptember 1. napján hatályba lépett 2011. évi CVI. tv. közfoglalkoztatásra 
vonatkozó rendelkezései, valamint a közfoglalkoztatás támogatási rendszerét alapvetően 
megváltoztató 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet módosításából eredő jogszabályi 
változások alapján a közfoglalkoztatás keretében közfoglalkoztatási jogviszonyt kell 
létesíteni. A jogszabályi változtatások a közfoglalkoztatás támogatási rendszerét is 
alapvetően megváltoztatták, illetve a bérezés addig ismert mértékére voltak csökkentő 
hatással, melynek eredményeként sajnálatos módon az ösztönző hatás legerősebb eleme 
gyengült. Nem módosult a 2012. évben bevezetett azon változás, miszerint a szakmai 
végzettség került előtérbe. 
 
 

Közfoglalkoztatási bér és minimálbér változása az elmúlt években (2011-2016.) 
 

Összehasonlító 
adatok 

 
Közfoglalkoztatási bérkategóriák 

 

közfoglalkoztatási 
bér* 

közfoglalkoztatási bér 
szakképzettséget igénylő 

munkakörben 

közfoglalkoztatási 
munkavezető 

közfoglalkoztatási 
munkavezető 

szakképesítést igénylő 
munkakörben 

év bruttó nettó*** bruttó nettó*** bruttó nettó*** bruttó nettó*** 
2011 57.000,- 47.025,- 78.000,- 60.600,- - - - - 
2012 ** 71.800,- 47.029,- 92.000,- 60.260,- - - - - 
2013 ** 75.500,- 49.453,- 96.800,- 63.404,- 83.050,- 54.398,- 106.480,- 69.744,- 
2014 ** 77.300,- 50.632,- 99.100,- 64.911,- 85.050,- 55.708,- 109.040,- 71.421,- 
2015** 79.155,- 51.847,- 101.480,- 66.469,- 87.090,- 57.044,- 111.660,- 73.137,- 
2016** 79.155,- 52.638,- 101.480,- 67.484,- 87.090,- 59.715,- 111.660,- 74.254,- 

 
* 8 órás foglalkoztatás esetén 
** 2012. január 1-től megszűnt az adójóváírás, ennek kompenzálása történt meg a bruttó 
bérekben 
*** A nettó összegek nem tartalmaznak családi adókedvezményt 
 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
(majd 2015.04.01-től Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya, továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) által megadott adatok 
szerint a regisztrált álláskeresők száma a tárgyalt időszakban a következőképpen alakult:  
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Adott év december 31. 
napján 

Regisztrált 
álláskeresők  

Ózdi kistérségben(fő) 

Regisztrált 
álláskeresők  
Ózdon (fő) 

2013. 5773 3276 
2014. 5141 3228 
2015. 4942 2732 
2016. 3784 1930 

 
A regisztrált álláskeresők között csökkent a tartós munkanélküliek aránya. Számukra 
nagyrészt a közfoglalkoztatás jelenti/jelentette az egyetlen munkalehetőséget. 
A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági paraméterek között számottevő 
lehetőséget jelent a halmozottan hátrányos helyzetben élők „átmeneti” jellegű, határozott 
időtartamú foglalkoztatására. 
 
 
1. A közfoglalkoztatás szabályozási rendszere, háttere, aktív korúak ellátásával 
kapcsolatos feladatok 
 
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program (továbbiakban: Közfoglalkoztatási Program) a 
2014-2016. években is folytatódott, amelynek legfőbb célja továbbra is az volt, hogy minél 
több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson 
munkalehetőséget. 
A közfoglalkoztatásban való kötelező részvétel előírása, annak 2014-2016. évekre történő 
hatása továbbra is pozitív, hiszen ezáltal lehetségessé vált azon ellátottak legalább egy 
részének kiszűrése, akik – nyilatkozataik alapján – munkanélküliek, és megfelelnek a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht) jogosultsági feltételeinek, ám a 
feketegazdaságban dolgoznak. 
 
A három év alatt a Foglalkoztatási Osztály által a közfoglalkoztatásba történő 
kiközvetítések az alábbiak szerint alakultak: 
 

Tárgyi év 
Kiközvetítések 

száma (fő)  

A kiközvetítést/felajánlott 
munkát el nem fogadók 

száma (fő) 
2014 3193 363 
2015 3498 726 
2016 3458 761 

 
 
 
2. A közfoglalkoztatás finanszírozási rendszere 
 
A hagyományos közfoglalkoztatási programok keretében 2014. márciusától 2015. 
júniusáig megkötött hatósági szerződések támogatottsága eltérő mértékű volt, mely 
országos szinten 70-100 % közötti arányt mutatott. Mindez 2015. júliusától jelentős 
mértékben változott és ettől kezdődően 100 %-os támogatottságú hatósági szerződések 
kerültek megkötésre. 
 
A Képviselő-testület meghatározta azoknak a munkáltatóknak a körét, akik számára az 
Önkormányzat biztosította a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt, az alábbiak szerint:  
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Ózd Város Önkormányzata közfoglalkoztatói / év 
2014. 2015. 2016. 

Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény (VSI) 

Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény (VSI) / 
Ózdi Városgondnokság (ÓVG) / 
Ózdi Városüzemeltető Intézmény 
(ÓVI) 

Ózdi Városüzemeltető Intézmény 
(ÓVI) 

Ózdszolg Nonprofit  Kft. 
(Ózdszolg) 

Ózdszolg Nonprofit Kft.(Ózdszolg) Ózdszolg Nonprofit Kft. 
(Ózdszolg) 

Ózdi Köznevelési Intézmények 
Gondnoksága (ÓKIG) 

Ózdi Köznevelési és Művelődési 
Intézmények Gondnoksága 
(ÓKMIG)   

-- 

Ózd Város Önkormányzatának 
Közterület-felügyelete 
(Közterület-felügyelet) 

Ózd Város Önkormányzatának 
Közterület-felügyelete 
(Közterület-felügyelet) / Ózd 
Városi Rendészet (ÓVR) 

Ózd Városi Rendészet (ÓVR) 

Ózdi Művelődési Intézmények 
(ÓMI) 

Ózdi Művelődési Intézmények 
(ÓMI) 

Ózdi Művelődési Intézmények 
(ÓMI)  

Ózd és Térsége Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény 
(ÓTSZEGYII) 

Ózd és Térsége Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény 
(ÓTSZEGYII) 

Ózd és Térsége Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény 
(ÓTSZEGYII) 

Ózd Város Önkormányzata 
(ÓVÖ) 

Ózd Város Önkormányzata (ÓVÖ) Ózd Város Önkormányzata 
(ÓVÖ) 

Ózdi Kommunikációs és 
Nonprofit Kft. (ÓVTV) 

Ózdi Kommunikációs és 
Nonprofit Kft. (ÓVTV) 

Ózdi Kommunikációs és 
Nonprofit Kft. (ÓVTV)  

Ózdi Sportszervező Iroda (ÓSI) Ózdi Sportszervező Iroda (ÓSI) -- 
-- Ózdi Sport- és Élményközpont 

Nonprofit Kft. (ÓSÉK) 
Ózdi Sport- és Élményközpont 
Nonprofit Kft. (ÓSÉK) 

-- HÉTVÖLGY Ózd és Térsége 
Szociális Szövetkezet (Hétvölgy 
Szoc. Szöv.), 

-- 

 
 
3. Ózd Város Önkormányzata és a közfoglalkoztatók által benyújtott és megszervezett 
közfoglalkoztatási programelemek 
 
A közfoglalkoztatási programok évről-évre kiemelt jelentőségűek Ózd város életében, 
hiszen a munkanélküli lakosság jelentős részének kevés egyéb más lehetősége van, hogy 
munkából származó jövedelemhez jusson. Ugyanakkor az Önkormányzat szempontjából 
is lényeges szerepe van ennek a foglalkoztatási típusnak, hiszen az intézmények 
zavartalan működtetése sok esetben csak közfoglalkoztatással biztosítható elégséges 
szinten. Ózd Város Önkormányzatának közfoglalkoztatóinál - a teljesség igénye nélkül - a 
közfoglalkoztatottak a táblázatban felsorolt feladatokat látták el évről-évre: 
 

karbantartási feladatok kommunális településrendezési feladatok 
patakmeder tisztítás útépítési, útkarbantartási munkák 
adminisztrációs munkák rendészeti feladatok 
parkgondozás, fakivágás, erdőgondozás parlagfű-mentesítés 
kertészeti munkák őrző védelmi feladatok, portaszolgálat 
mentálhigiénés feladatok postázási feladatok 
hóeltakarítás, csúszásmentesítés pedagógiai asszisztensi feladatok 
konyhai kisegítői feladatok intézményi takarítási feladatok  
betegápolás, gondozás zöldség-, gyümölcstermesztés 
hajléktalan ellátás digitalizáció 

 
A közfoglalkoztatás 2014-2016. években országosan az alábbi területeken valósult meg: 
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• önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatás; 
• kistérségi startminta programok; 
• országos közfoglalkoztatási programok; 
• közhasznú szervezetek közfoglalkoztatási tevékenysége-közfoglalkoztatás mobilitását 

szolgáló támogatás; 
• vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 

foglalkoztatásához nyújtható támogatás; 
• speciális közfoglalkoztatás. 
 
Még a programok részletes ismertetése előtt emelem ki, hogy a 2014-es év során a 
Belügyminisztérium az Ózdszolgot három alkalommal, 2015-ben és 2016-ban pedig a 
Startprogram Irodát szintén három-három alkalommal ellenőrizte. Az ÓMI-nál a 
biztonságos adatkezelés, digitális iratmegsemmisítés programot egy-egy alkalommal, 
valamint az Önkormányzatnál, ÓMI-nál és a MaNDA-nál közösen a digitális 
közfoglalkoztatási programot mindhárom évben egy alkalommal ellenőrizte. Az 
ellenőrzések során mindent rendben találtak. 
 
Az Önkormányzat 2014-2016. évben az alábbi programokban való részvétellel biztosította 
a közfoglalkoztatást: 
 
 
3.1. Hagyományos közfoglalkoztatás  
 
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztályának tájékoztatása 
értelmében a 2014-2016. években a hagyományos közfoglalkoztatásban résztvevők 6-8 
órás munkaidőben voltak foglalkoztathatóak, és a rövid időtartamú, 4 órás 
közfoglalkoztatás igénybevételére továbbra sem volt lehetőség kérelmet benyújtani. 
 
A közfoglalkoztatás hatékony és eredményes szervezése céljából a közfoglalkoztatotti 
keretszámok, a kérelem formájában igényelhető bér és azok járulékainak összege, 
valamint a közvetlen költségek az érintett három évben folyamatosan és közösen kerültek 
meghatározásra a közfoglalkoztatókkal történt egyeztetések során, amelynek 
eredményeként a közfoglalkoztatók kérelmeiket a megnyíló lehetőségek szerint, a 
megjelölt határidőket betartva nyújtották be. A tényleges foglalkoztatási létszámok és a 
központi támogatás összege a Foglalkoztatási Osztály által az Önkormányzattal, illetve a 
közfoglalkoztatókkal kötött hatósági szerződésekben kerültek rögzítésre. 
A hagyományos közfoglalkoztatás esetében az intézmények számára szükséges létszámok 
és munkakörök felmérésre kerültek az adott évek elején. 
A központi támogatás nagysága a hagyományos értelemben vett közfoglalkoztatási 
feladatok tekintetében a korábbi évekhez hasonlóan alakult. A városvezetés 2014. 
márciusától indított programok esetében igyekezett ellensúlyozni a Munkaügyi 
Kirendeltség korábbi programjára jellemző 10%-os pályázati önrész biztosításától eltérő 
mértékű, azaz 30%-os önkormányzati önrész átvállalása révén elérni azt, hogy 
intézményeiben, ill. a korábbi munkáltatóknál lévő minimum létszám megoldott legyen. 
A 2015-ös év júliusától kezdődően a programok támogatottsága egészen 2016. végéig 
100%-os volt, melynek eredményeként az Önkormányzat részéről önerőt biztosítani már 
nem kellett a programokhoz. 
 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban való részvétel érdekében kérelmet az 
Önkormányzat, az általa fenntartott intézmények, az önkormányzati részesedéssel 
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működő nonprofit gazdasági társaságok, valamint a Rendészet − különböző összetételben, 
több alkalommal önállóan nyújtottak be. 
 

Érintett év Beadott kérelmek 
száma (db) 

2014 38 
2015 49 
2016 20 

 
A Foglalkoztatási Osztályra benyújtott kérelmek 2014-2016. évi adatai hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében 
 

Végrehajtási időszak 

Bizottságok 
döntése 

értelmében az 
önkormányzati 
önerő mértéke 

Közfoglalkoztatotti 
létszám (fő) 

Közfoglalkoztatók / létszám (fő) 

2014.03.14 - 2014.04.30.  -  27 GEK -(14); ÓTSZEGYII - (2); Közterület-f. - (11) 

2014.06.02 - 2014.07.31.  -  121 VSI - (113); ÓTSZEGYII - (4); ÓMI - (4) 

2014.06.10 - 2014.07.31.  -  51 VSI - (50); ÓTSZEGYII - (1) 

2014.06.23 - 2014.07.31. 0,283 M Ft 21 VSI - (8); ÓKIG - (11); Közterület-f. - (2) 

2014.08.04 - 2014.08.31. 0,366 M Ft 220 
VSI - (198); ÓMI - (3); ÓKIG - (11); Közterület-f.- (2); 
ÓTSZEGYII - (6) 

2014.08.13 - 2014.10.31. 1,7 M Ft 383 
VSI - (185); ÓKIG - (82); Közterület-f. - (31); ÓMI - (24); 
ÓTSZEGYII - (51); ÓVTV - (3); ÓSI - (1); PH - (6) 

2014.08.01 - 2014.08.31. 0,144 M Ft 28 ÓKIG - (13); ÓMI - (6); Közterület-f. - (9) 

2014.08.04 - 2014.09.29.  -  4 ÓTSZEGYII - (4) 

2014.08.13 - 2014.09.30.  -  22 ÓTSZEGYII –(21); ÓVTV – (2) 

2014.11.04 - 2015.02.28.  -  331 
VSI - (145); ÓKIG - (84); Közterlet-f. - (31); ÓMI - (20); 
ÓTSZEGYII - (41); ÓVTV - (3); ÓSI - (1); PH - (6) 

2015.03.09 - 2015.06.15. 2,630 M Ft 426 
VSI - (200); ÓKIG - (82); ÓTSZEGYII - (80); ÓMI - (15); 
PH - (6); Közterület-f. - (4); ÓVTV - (2); ÓSI - (1); ÓSÉK 
- (35); Ózdszolg - (1) 

2015.06.01 - 2015.08.31. 3,412 M Ft 509 
ÓVG - (250); ÓKIG - (83); ÓVR - (3); PH - (7); ÓMI - (21); 
ÓTSZEGYII - (80); ÓVTV- (3); Ózdszolg - (1); ÓSÉK - 
(60); ÓSI - (1) 

2015.07.15 - 2015.10.31.  -  86 
ÓVTV - (1); ÓKIG - (10); ÓVG - (50); ÓTSZEGYII - (15); 
ÓMI - (9); Ózdszolg - (1) 

2015.09.01 - 2015.10.31.  -  454 
ÓVG - (289); SPI - (86); ÓKMIG - (25); ÓTSZEGYII - 
(30); ÓSÉK - (15); Hétvölgy Szoc. Szöv. - (6); ÓMI - (3) 

2015.09.01 – 2016.02.29.  -  340 
ÓKMIG – (71); PH – (7); ÓMI – (18); ÓVTV – (1); ÓVG 
– (132); ÓTSZEGYII – (60); ÓVR – (3); Ózdszolg – (3); 
ÓSÉK – (45) 

2015.11.03 - 2016.02.29.  -  218 ÓVI - (155);  ÓSÉK - (15); ÓMI - (3); ÓTSZEGYII - (45) 

2015.11.18 - 2016.02.29.  -  65 ÓVI - (31); SPI - (34) 
2015.12.07 – 2016.02.29.  -  12 ÓVI – (12) 

2016.03.01 - 2017.02.28.  -  932 
ÓVI – (504); SPI – (204); ÓTSZEGYII – (105); ÓSÉK – 
(80); ÓMI – (25); PH – (7); ÓVR – (3); ÓVTV – (2); 
Ózdszolg – (2); 

2016.05.01 - 2017.01.31.  -  42 ÓVI – (7); SPI – (5); ÓTSZEGYII – (30);  

2016.06.01 - 2016.11.30.  -  45 ÓVI – (45); 

2016.10.01 – 2017.01.31.  -  30 ÓVI – (28); ÓSÉK – (2); 
2016.11.01. – 2017.01.31.  -  59 ÓVI – (34); SPI – (25); 
2016.12.01 - 2017.02.28.  -  32 ÓVI – (32); 

2016.12.15 – 2017.04.16.  -  12 ÓVI – (12) 

2016.12.01 – 2017.02.28.  -  17 ÓVI – (17) 
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Szükséges kiemelni, hogy a közfoglalkoztatók tényleges létszámigénye a Foglalkoztatási 
Osztályra beadott kérelmekben foglaltakhoz képest − amelyek az aktív korúak 
ellátásában részesülők számára, illetve a közfoglalkoztatók reális létszámigényére 
figyelemmel kerültek tervezésre − olykor módosultak. Ehhez a létszámhoz képest a 
foglalkoztatható személyek száma alacsonyabb volt, tehát az Önkormányzat és a 
közfoglalkoztatók összességében sem tudtak minden álláskeresőt és segélyben részesülőt 
bevonni a közfoglalkoztatásba. 
A hatósági szerződések értelmében lekötött, ill. a tényleges kifizetések összesítése révén 
az alábbi táblázat mutatja be az évek során a hagyományos időtartamú 
közfoglalkoztatásra fordított és felhasznált összegeket: 
 

 

Kimutatás a hagyományos közfoglalkoztatás legfőbb adatairól 
 

Felhasználás (Ft) /         
Létszám (fő)   /   év 

2014. 2015. 2016. Mindösszesen 
(Ft) 

Hatósági szerződés szerinti 
lekötés (6 és 8 órás 
foglalkozatásban)  

247 164 410 
 

667 101 548 
 

1 113 256 167 2 027 522 125 

Tényleges kifizetés, azaz a 
felhasznált összeg 

230 172 292 586 367 013 840 720 769 1 657 260 074 

Felhasználásra nem került 
összeg  

 
16 992 118 

 
80 734 535 272 535 398 370 262 051 

Felhasználás mértéke (%) 93,12 87,89 75,51 
 

81,73 
 

Létszám (fő) 1208 1344 1169 
 

3721 
 

 
 

Összesítő kimutatás a hagyományos közfoglalkoztatási programról 
 

Felhasználás/létszám/év 2014 2015 2016 Mindösszesen 

Önkormányzati önerő  9,880 M Ft 6,043 M Ft  15,923 M Ft 

Felhasznált támogatás 
bér+járulékai összesen 

229,479 M Ft 553,656 M Ft 736,697 M Ft 1.519,832 M Ft 

Felhasznált közvetlen 
költségek  

 0,693 M Ft 32,710  M Ft 104,023  M Ft 137,426 M Ft 

Támogatott létszám  1208 fő 1344 fő 1169 fő 3721 fő 

 
 
A megítélt támogatáshoz viszonyított keretfelhasználás mértéke 2014-ben 93,1 %, 2015-
ben 87,8 %, 2016-ban pedig 75,5% volt. A hatósági szerződés szerinti lekötés, ill. a 
ténylegesen felhasznált összeg közötti különbség egyrészt a foglalkoztatottak cseréjéhez 
kapcsolódóan mutat megtakarítást, másrészt a programok kezdésére jellemző szűkre 
szabott idő okán az egészségügyi-alkalmassági vizsgálatok során jelentkező ügyintézésből 
eredő csúszásokból, harmadrészt pedig a táppénzes állomány okán nem elszámolható 
bértételből tevődnek össze.  
 
Összességében megállapítható, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 
elsősorban a foglalkozást helyettesítő támogatásra (fht-ra) jogosultak voltak 
foglalkoztathatók. Abban az esetben, ha a Foglalkoztatási Osztály nem tudott ebből az 
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ellátotti körből megfelelő személyt kiközvetíteni, más regisztrált álláskereső is 
alkalmazható volt.  
 
A 2014-2016. években megvalósított hagyományos közfoglalkoztatási programok 
bemutatását Ózd Város Önkormányzata közfoglalkoztatóinak beszámolói alapján a 
tájékoztató 1. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
3.2. Startmunka-program 
 
A Belügyminiszter – mint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter – döntése alapján az 
Ózdi Kistérség településein Startmunka program keretében a korábbi évek projektjei egy 
részének folytatása előkészítésére, ill. új projektek tervezésére került sor 2014-2016. 
években. 
Az elmúlt években megvalósított programok tervezéséhez hasonlóan a projektek 
kidolgozását megelőzően a támogatás feltételeiről a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságának képviselője, valamint a Foglalkoztatási 
Osztálya képviselője adott részletes tájékoztatást a projekttel érintettek számára, illetve 
pontosításra kerültek a pályázható tevékenységek. Az előzetesen elkészített 
programtervek közül 2014-ben 10, 2015-ben 5, 2016-ban pedig 7 pályázat kapott 
támogatást. 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéseinek megfelelően a tárgyalt 
időszakban a Startmunka programok keretfelhasználásának mértéke a következőképpen 
alakult:  
 
 

A 2014-2016. évi Startmunka programok elnyert és ténylegesen felhasznált  
támogatásának megbontása szerint 

 

Ózd 
Létszám 

(fő) 

Nyert 
támogatás 

(lekötés) (Ft) 

Felhasznált támogatás  
(elszámolás szerint) (Ft) 

Fel nem 
használt 

összeg (Ft) 

Felhasználás 
mértéke 

2014 1174 907.091.811,- Bér + 
járulék: 

701.734.798,- 80.804.877,- 91,10 % 

Közvetlen 
költség: 

124.552.136,- 

Összesen: 826.286.934,- 

2015 844 1.042.563.605,- Bér + 
járulék: 

736.351.574,- 199.428.963,- 80,90 % 

Közvetlen 
költség: 

106.783.068,- 

Összesen: 843.134.642,- 

2016 1153 1.247.166.763,- Bér + 
járulék: 

672.498.436,- 395.880.630,- 68,25 % 

Közvetlen 
költség: 

178.787.697,- 

Összesen: 851.286.133,- 
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Előfordult, hogy a beadott kérelemhez képest alacsonyabb, vagy magasabb értéken 
sikerült beszerezni a betervezett eszközöket, melyhez kapcsolódóan a dologi kiadásokra 
vonatkozóan a Foglalkoztatási Osztály a megállapított összeget nem engedte túllépni, ám 
az egyes sorok között átcsoportosításokat engedélyezett a projektekhez kapcsolódó 
kiadások tekintetében. 
 
A Startmunka-program súlyát 2014-2016. években is a bér+járulékainak 100 %-os 
támogatottsága mellett a tervezett munkához szükséges anyag és eszközigény jelentős 
mértékben igényelhető közvetlen költség jelentette, amelyet a fenti táblázat tartalma is 
jól tükröz. Az előző évi feladatok egy részének folytatásaként, ill. új programelemek 
beindításával e programok révén a tárgyalt években szintén jelentős mértékű közvetlen 
költség támogatásának befogadására volt mód, mely nagymértékben segítette a 
városüzemeltetési feladatok ellátását, ill. számos értékteremtő közfoglalkoztatási 
programon keresztül biztosított lehetőséget a város számára. 
A Startmunka program során megvásárolt eszközök, szerszámok jelentősen javították az 
intézmények eszközellátottságát, a megvalósult feladatok révén volt lehetőség 
gondoskodni az intézmények állagmegóvásáról, fejlesztéséről is. 
 
A 2014-2016. években megvalósított programok bemutatását a VSI, az Ózdszolg, az ÓKIG 
és a Startprogram Iroda beszámolói alapján a tájékoztató 2. melléklete tartalmazza. 
 
2014-ben kérelmet nyújtott be a VSI, az ÓKIG, az ÓMI és az Ózdszolg Nkft., 2015-ben és 
2016-ban pedig a  Startprogram Iroda. Az önkormányzat intézményei és gazdasági 
társasága által az alábbi témakörökben kerültek programok megtervezésre, benyújtásra, 
ill. kaptak támogatást.  
 
Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó, ún. mezőgazdasági vonatkozású 
projektek: energiaerdők és hagyományos erdők gondozása (15 ha új ültetésű 
akácültetvény telepítésével bővítve), szociális tüzép működtetése; elhanyagolt 
önkormányzati területek rendezése; zöldfelület gazdálkodás-komposztálás; 
önkormányzati ingatlanok felújítása; Ózd város oktatási intézményeiben energia 
megtakarítását, épületek állagmegóvását eredményező feladatok végrehajtása.  
 
Egyéb közfoglalkoztatást célzó, ún. szociális vonatkozású projektek: Bio- és megújuló 
energiafelhasználást célzó, mezőgazdasági program megvalósítását célzó, helyi 
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sajátosságokra épülő, közúthálózat karbantartását célzó, mezőgazdasági utak 
rendbetételét célzó projekt.  
 
A benyújtott projektek a Megyei Munkaügyi Központ döntése alapján az alábbiak szerint 
részesültek támogatásban:  
a) A Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó projektek személyi és dologi 
kiadásai 100%-os támogatásban részesültek, és a programokban résztvevők 8 órás 
munkaidőben, 10-12 hónapig voltak foglalkoztathatóak;  
b) Egyéb közfoglalkoztatást célzó projektek személyi kiadásai 100%-os támogatásban 
részesültek, a dologi kiadások – a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási tematikában 
alkalmazottakhoz hasonlóan – a személyi kiadások mértékének 20%-áig kerültek 
támogatásra, és a programokban résztvevők 6 és 8 órás munkaidőben, maximum 5 
hónapig voltak foglalkoztathatóak.  
 
 

A Munkaügyi Kirendeltségre benyújtott kérelmek 2014-2016. évi adatai 
Startmunka programok esetében 

 
 

Végrehajtási időszak Képviselő-testületi 
Döntések 

Közfoglalkoztatotti 
létszám (fő) 

Közfoglalkoztatók 

2014.03.01 – 2015.02.28. 26/2014. (III.27.) 92 VSI 

2014.05.01 – 2014.09.30. 27/2014. (III.27.) 120 VSI 

2014.05.01 – 2014.09.30. 31/2014. (III.27.) 18 VSI 

2014.08.01 – 2015.02.28. 130/2014. (VIII.25.) 120 VSI 

2014.08.01 – 2014.11.30. 131/2014. (VIII.25.) 150 VSI 

2014.08.01 – 2014.11.30. 134/2014. (VIII.25.) 20 VSI 

2014.08.01 - 2014.11.30. 135/2014. (VIII.25.) 30 VSI 

2014.10.02 – 2015.02.28. 136/2014. (VIII.25.) 60 VSI 

2014.10.02 – 2015.02.28. 137/2014. (VIII.25.) 18 VSI 

2014.05.01 – 2014.09.30. 28/2014. (III.27.) 30 ÓKIG 

2014.11.01  - 2015.02.28. 132/2014. (VIII.25.) 50 ÓKIG 

2014.09.01 -20145.02.28. 139/2014. (VIII.25.) 15 ÓMI 

2014.03.01 – 2015.02.28. 29/2014. (III.27.) 308 Ózdszolg 

2014.06.30 – 2014.11.29. 30/2014. (III.27.) 37 Ózdszolg 

2014.08.01 – 2015.02.28. 133/2014. (VIII.25.) 60 Ózdszolg 

2014.12.02 – 2015.02.28. 138/2014. (VIII.25.) 46 Ózdszolg 

2014. év összesen: 1174   

2015.03.01 -2016.02.29. 3/2015. (I.15.) 189 SPI 

2015.03.01 – 2016.02.29. 4/2015. (I.15.) 240 SPI 

2015.03.01 – 2016.02.29. 5/2015. (I.15.) 245 SPI 

2015.03.01 – 2016.02.29. 6/2015. (I.15.) 130 SPI 

2015.06.01 – 2015.10.31. 7/2015. (I.15.) 40 SPI 

2015. év összesen: 844  
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2016.03.01 - 2017.02.28. 4/2016. (I.28) 85 SPI 

2016.03.01 - 2017.02.28. 5/2016. (I.28.) 362 SPI 

 2016.03.01 - 2017.02.28. 6/2016. (I.28.) 361 SPI 

2016.03.01 – 2016.10.31. 7/2016. (I.28.) 140 SPI 

2016.04.01 – 2016.10.31. 8/2016. (I.28.) 40 SPI 

2016.04.01 – 2016.10.31. 9/2016. (I.28.) 145 SPI 

2016.03.01 – 2016.10.31. 10/2016. (I.28.) 20 SPI 
 

2016. év összesen: 1153   

 
 
 
3.3. Téli közfoglalkoztatás 
 
A téli időszakban a szabadban végezhető tevékenységek száma jelentős mértékben 
lecsökken, így az álláskeresők munkajövedelemhez – és nem szociális jellegű 
támogatáshoz – juttatása csak komplex, foglalkoztatási és képzési elemeket tartalmazó 
program keretében oldható meg. A Belügyminisztérium elképzelése szerint a 
közfoglalkoztatási programok képzésekkel együtt képesek a munkanélküliek 
visszavezetésére a versenyszférába.  
E célok megvalósítása érdekében a Kormány 2014. november 1. és 2017. április közötti 
időszak tervei szerint országosan több ezer fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatását 
tervezte biztosítani, melyből ózdi vonatkozásban a három év alatt 927 fő képzésbe került 
bevonásra. 
 
E komplex programban az alábbiak szerint vettek részt a közfoglalkoztatók a 2014-2016. 
éveket tekintve:  
 

Év Közfoglalkoztató Létszám (fő) 
2014 VSI 318 

Ózdszolg N. Kft. 153 
Közterület-felügyelet 24 

2015 ÓVG 125 
Ózdszolg N. Kft. 90 

2016 ÓVI 67 
Ózdszolg N. Kft. 92 
ÓTSZEGYII 58 
Összesen 927 

 
 
A képzésekbe közfoglalkoztatási szerződéssel felvettek egy része ún. alapkompetencia 
képzésben vett részt, másik részük az intézmények által kötelezően ellátandó aktuális 
feladatokat, mint közfoglalkoztatottak látták el mindaddig, amíg a decemberi indítású 
OKJ-s, és akkreditációs képzések kezdetüket nem vették.  
 
A programok képzési komponense a TÁMOP „Újra tanulok” program keretében valósult 
meg. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program célja volt, hogy a 
közfoglalkoztatási rendszert kiegészítve kompenzálja a téli hónapokban a 
közfoglalkoztatási lehetőségek beszűkülését és az érintettek jövedelmének csökkenését, 
biztosítson lehetőséget a közfoglalkoztatottaknak a képzésbe történő bekapcsolódásra, 
ezzel is elősegítve az értékteremtő közfoglalkoztatási programokban való részvételt, 
valamint az elsődleges munkaerő-piacon történő későbbi elhelyezkedést. A képzésben 
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résztvevők közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak és a képzési program időtartamára 8 
órás közfoglalkoztatotti bért kaptak. 
Ózdon e közfoglalkozatási forma keretében a programban részt vevők alapkompetencia 
képzésen vettek részt, lehetőséget kaptak a 7-8. osztály elvégzésére, tanúsítványt biztosító 
képzéseken vehettek részt, illetve OKJ-s bizonyítványt szerezhettek. 
Az alacsony iskolai végzettséggel, vagy végzettséggel egyáltalán nem rendelkezők jelentős 
száma miatt váltak szükségessé az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló, 
ún. felzárkóztató képzések illetve alapkompetenciákat elsajátító képzések. 
A közfoglalkoztatók lehetőség szerint olyan képzéseket indítottak intézményi szinten, 
melyek elvégzése segítette a későbbi szakszerű munkavégzést, a foglalkoztatott magasabb 
közfoglalkoztatási bércsoportba sorolását, illetve a közfoglalkoztatásból kikerülve 
lehetőséget a tényleges munkaerőpiacra való visszakerülésnek. 
 
 
4. Egyéb közfoglalkoztatási program-elemek  
 
A tájékoztató 3. pontjában részletesen ismertetésre kerültek az Önkormányzat és a 
közfoglalkoztatók által megszervezett közfoglalkoztatási programelemek, melynek 
kiegészítéseként e pontban azon programok kerülnek bemutatásra, amelyek egyéb 
közfoglalkoztatási feladatok végrehajtását vonták maguk után az elmúlt években. 
 
 Ezek a kiegészítő programok a következők: 
 
4.1. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet digitalizációs közfoglalkoztatási 
programja 
 
2011. december 2-án Fejlesztési társulási konzorcionális megállapodás jött létre a Magyar 
Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézett (továbbiakban: MaNDA) és az Önkormányzat 
között.  
 
E program induláskori célja az elmúlt években továbbra is fennáll, miszerint a program 
járuljon hozzá a magyar kulturális örökség részét képező értékek számba vételéhez, 
digitális rögzítéséhez, ily módon a megőrzéshez, valamint a széleskörű hozzáférhetőség 
megteremtéséhez. 
 
A vállalt ózdi feladatok végrehajtása érdekében létrejött alap megállapodás, ill. annak 
kiegészítései szerint 2014. január 20-ától kezdődően vált teljessé a 
keretkihasználtságunk, azaz ekkortól már 115 fő dolgozhatott egészen április 30-ig. A 
2013. novemberének induló 50 fős létszámot követő bővülése tette szükségessé, hogy a 
meglévő helyszíneken túl, a magas létszám miatt új helyszín bekapcsolása révén 
egészséges munkafeltétel legyen biztosítva.  Ennek értelmében került sor arra, hogy az 
Olvasó, a Városi Múzeum, ill. a Városi Könyvtár helyszínein túl immáron az Ózdinvest 
Kft. üzemeltetésében lévő Ózd, Vasvár út 19. 1/3. sz alatti helyiség is kialakításra és 
meghatározott ideig történő használatba adásra került a Képviselő-testület 286/2013. 
(XI.28.) döntése értelmében. E helyszín az Ózdi Digitális Iroda elnevezést kapta és a 
munka e helyszínen 2014. január elejétől indulhatott meg. 

 
MaNDA létszám a 2014-2016-os 

évek tekintetében 
Adott év Létszám (fő) 

2014 71 
2015   (151)   101 
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2016 101 
 
Ebben a három évben a lehetőséggel összesen 273 fő élt hosszabb, rövidebb ideig. 
 

                   
 

A MaNDA digitalizációs programhoz kapcsolódó fotók: 
a Digitális Irodában scannelés, ill. archiválás 

 
 

4.2. Kulturális közfoglalkoztatási program 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI), mint az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának háttérintézménye, a közművelődés fejlődését és működését segítő 
szervezet. A közművelődési és a közgyűjteményi intézményeknek, a fenntartó 
önkormányzatoknak és a kulturális, közösségi szervezeteknek kiemelt szerepe van a helyi 
társadalmak előtt álló feladatok teljesítésében. Az NMI feladata e jelentős értékkel bíró 
közfeladatot ellátó szervezetek szakmai, módszertani támogatása, az együttműködések 
megteremtése.  
Az NMI modellprogramként kezdte el a Kulturális Közfoglalkoztatási Programot. A 
program során olyan közösségi hálózat megvalósulását indította el, amelyben az egyének 
tudása, képessége, valamint a helyi társadalom összetartó ereje egyaránt gyarapodik. 
  
A kulturális közfoglalkoztatottak fogadásának valódi előnye abban van, hogy a 
Művelődési Intézet a teljes alkalmazási időben folyamatosan gondoskodik munkájuk 
módszertani segítéséről, amely által a programban alkalmazott szakemberek olyan 
fejlesztési folyamatoknak lehetnek kezdeményezői, értő gondozói, amelyek 
hozzájárulhatnak a helyi értékek feltárásához, a közösségek megerősödéséhez, a helyi 
gondok megoldásában való önkéntes részvétel változatos formáinak éltetéséhez.  
 
A Kulturális közfoglalkoztatási program az NMI-nél, mint munkáltatónál foglalkoztatott, 
és az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központjában dolgozó 
közfoglalkoztatottak által elvégzett tevékenység jelentette.  
Ez 2014. áprilisáig 3 fő, majd 2014. áprilisától 2016. végéig 4 fő foglalkoztatottat jelentett. 
A foglalkoztatottak, mint közösségi munkások, ill. koordinátor hajtották végre 
feladatukat. 
 

 
5. A közfoglalkoztatás szervezésében résztvevők kapcsolatrendszere, a program 
megvalósításának személyi feltétele 
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Az önkormányzatra háruló feladat a város közfoglalkoztatási rendszerének 
összehangolása, szervezése, az önkormányzati források optimális kihasználásának 
megtervezése volt. Itt fontos kiemelni a megszokott programok indításán túli jó 
gyakorlatok gördülékenysége mellett a Téli közfoglalkoztatás indítása, szervezése során 
felmerült nehézségek megoldására való közös törekvést a partnerekkel. Kellően 
határozott, és együttműködésre kész összefogásra volt szükség –természetes tolerancia 
mellett- ahol az Önkormányzat szerepvállalása a koordinálásban nélkülözhetetlen volt.  
 
A közfoglalkoztatás kialakult rendszerében kiemelt fontosságú volt az Önkormányzat, a 
Foglalkoztatási Osztály és valamennyi közfoglalkoztató közötti szoros, folyamatos 
együttműködés, kölcsönös tájékoztatás, folyamatos adategyeztetés, amely jelentősen 
hozzájárult a közfoglalkoztatás sikeres tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához. 
 
A közfoglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet 
módosítása pontosítja a kormányrendelet hatályát, figyelemmel arra, hogy a közcélú 
munkát a közfoglalkoztatás váltotta fel. A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet módosítása 
alapján közfoglalkoztatottak esetében a munkaköri alkalmassági vizsgálatot 2013. január 
1-jétől a foglalkoztathatósági szakvélemény váltotta fel. A közfoglalkoztatás keretében 
munkát vállalók foglalkoztathatóságának szakvéleményezése a foglalkozás-egészségügyi 
szakellátás feladata. A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet módosítása értelmében 
közfoglalkoztatás esetében a munkaköri alkalmassági vizsgálat helyett 
foglalkoztathatósági szakvéleményt kell kérni. E szakvéleményt önkormányzati 
közfoglalkoztatás esetén a Foglalkoztatási Osztály szerzi be, az illetékes foglalkozás-
egészségügyi szakellátó helytől, mely – a jelenleg tárgyalt időszakot illetően – 2014-ben a 
kiállításától számított egy évig, majd 2015-től már két évig érvényes, és több 
foglalkoztatónál felhasználható.  
 
 
6. A közfoglalkoztatók kritikai észrevételei, pozitív véleményei  
 
6.1. A közfoglalkoztatók továbbra is örömmel fogadták, hogy a 2014-2016. években is a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban gondolkozhattak.  
 
6.2. A közfoglalkoztatás valamennyi éves programja indításánál továbbra is jellemző, 
hogy igen szűkre szabott a felkészülési keresztmetszet, a kérelmek beadása, annak 
elbírálása, majd a kiközvetítés, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzése terén. A 
létszámfelvételeket több esetben ismételten egy időben, nagy létszámban kellett 
megoldani. 
 
6.3. Sajnálatos, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási rendszer továbbra 
sem tartalmazza a Munka törvénykönyve szerinti műszakpótlékok, túlóradíjak, 
szakképzési hozzájárulás, valamint az 1/3-os táppénz-hozzájárulás elszámolását, így ezek 
kifizetése a közfoglalkoztatókat terhelte.  A feszített, szűkre szabott intézményi 
költségvetés mellett nehézséget jelentett a munkáltatók számára a betegszabadságon lévő 
közfoglalkoztatott munkavállalók táppénzének kifizetése is. 
 
6.4. Sajnos sok esetben a segédmunkások munkamorálja és munkaidő kihasználása 
továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után. Ez az évek során javulást mutatott, hiszen 
többen tapasztalták meg azt, hogy nem megfelelő munkavégzés esetén a többletjövedelmet 
jelentő közfoglalkoztatási munkaviszony egyik napról a másikra megszűnt.  
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Jellemzően több foglalkoztatónál is előfordult, hogy a közfoglalkoztatottak 
munkavégzésével kapcsolatosan – a munka minősége miatt -  voltak ugyan kifogásaik, 
amelyek azonban gyakori ellenőrzéssel, felügyelettel kezelhetőek voltak. 
Annak ellenére, hogy a munkavállalási hajlandósság évről-évre ugyan javuló tendenciát 
mutat, a közfoglalkoztatók több dolgozó munkaviszonyát is kénytelenek voltak 
megszüntetni kimaradás vagy nem megfelelő magtartás tanúsítása miatt: 

 
Tárgyalt 

év 
Közfoglalkoztató Munkaviszony azonnali 

hatállyal történt 
megszüntetése (fő) 

2014 VSI 37 
Ózdszolg 11 

ÓKIG 1 
2015 VSI/ÓVG 38 

SPI 343 
2016 ÓVI 110 

SPI 333 
 
 

6.5. Fontos eredmény továbbra is, hogy a közfoglalkoztatásban létrehozott 
munkahelyek enyhítették a munkaerő piaci feszültségeket, a közfoglalkoztatásba bevont 
személyek visszakerültek az aktív munkavállalók körébe, amelynek révén megélhetési 
esélyeik javultak. 
 
6.6. A közfoglalkoztatás támogatási-elszámolási rendszere összességében kedvező 
volt. Az intézmények likviditását nem nehezítette, hiszen a kérelemben opcionálisan 
megjelölhető kérésre a működési támogatás előzetesen átutalásra került, illetve a 
pályázók előleget kaphattak a közfoglalkoztatottak bér- és járulékköltségeire is.  
 
 
Összességében megállapítható, hogy az intézmények által közfoglalkoztatásban tervezett 
feladatok legnagyobbrészt teljesültek, a programok céljukat nagyrészt elérték, a munkák 
a tervezettnek megfelelően elkészültek. A közfoglalkoztatásban résztvevők értelmes, 
értékteremtő munkát végeztek, amely egyébként kiemelten nagy hangsúlyt kapott 2014-
2016. években is. A támogatásból beszerzett gépek, eszközök jelentős segítséget nyújtottak 
a hatékony, eredményes munkavégzéshez, és a program befejezését követően is tovább 
segítik a munkáltatók feladatellátását.  
 
 
7. Összegzés 
 
Minden típusú közfoglalkoztatási formához kapcsolódó valamennyi megkötött hatósági 
szerződés elszámolása a Foglalkoztatási Osztály felé rendben lezajlott, azok minden 
esetben a megadott határidőre, és pontos adatokkal készültek el. Az elszámolásokat 
minden esetben a Foglalkoztatási Osztály befogadta, így minden közfoglalkoztató a 
szerződése szerinti kötelezettségének időről időre folyamatosan tudott eleget tenni, 
melynek eredményeként pénzügyi fennakadás sehol sem volt. 
 
Az intézmények számára a tárgyalt évek feladatellátása során is nélkülözhetetlen volt a 
közfoglalkoztatás, amely nagymértékben hozzájárult az intézmények szakmai 
munkájának hatékonyabbá tételéhez, a nyújtott szolgáltatások színvonalának 
emeléséhez. 
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Tény, hogy a közfoglalkoztatás komoly lehetőség a munkavállaló, továbbá az 
önkormányzat számára, mert ezáltal a munkanélküli lakosoknak a segély összegénél 
magasabb szintű munkabért tud biztosítani. 
 
Összességében elmondható, hogy az említett 3 évben sem volt könnyű feladat a 
közfoglalkoztatás megszervezése, azonban jelentős számú ózdi, és ózd környéki 
lakóhellyel rendelkező regisztrált álláskereső került bevonásra közfoglalkoztatásba, 
amelynek révén lehetőséget kapott arra, hogy életkörülményein változtathasson, a 
munkával szerzett jövedelemből biztosítsa saját és családja megélhetésének egy részét, ill. 
bebizonyítsa, hogy dolgozni akar. 
 
Szükséges megemlíteni továbbá, hogy a VSI-nél / ÓVI-nál 2014-ben és 2016-ban 
közérdekű önkéntes munkavégzés nem történt, 2015-ben azonban az intézmény ezen a 
területen összesen 90 főt foglalkoztatott. A foglalkoztatás időtartama egy hónapra szólt, 
amely alatt a személyek juttatásban nem részesültek, feladatuk jellemzően a 
városüzemeltetési feladatok ellátása, hó eltakarítás, csúszásmentesítés volt.  
 
A munkanélküli személyek visszavezetése a munka világába létkérdés, hiszen a 
megélhetésük, a társadalmi normák betartásának gyakorlása, a családon belüli 
példamutató magatartás folyamatos gyakorlása, a napi munkába járáson keresztül is 
pozitív hatású, nemcsak konkrétan a közfoglalkoztatottként dolgozó, hanem a 
családjukban élők számára is. 
 
 
Összefoglalva elmondható, hogy a 2014-2016. években megvalósult közfoglalkoztatás 
jelentős mértékben hozzájárult mind a városüzemeltetés megfelelő ellátásához, mind 
pedig a különböző ágazatok közfoglalkoztatói által nyújtott közszolgáltatások magasabb 
színvonalú biztosításához.  
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Ózd Város Önkormányzata által 2014-2016. évben szervezett  
közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató  1. melléklet 

 
 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 
Ózd Város Önkormányzata közfoglalkoztatóinak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
megvalósítására az alábbiak szerint került sor 2014-2016. évek között. 
 
 
2014 
 
VSI 
 
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynél a 2014. évi hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak a lakosságot, a települést, érintő 
közfeladatokat láttak el. Megoldották Ózd város területén a zöldterületek, parkok 
gondozását, az élő vízfolyások rendezését. Egyik fő feladatuk a közterületek 
tisztántartása, kézi úttisztítás, járdák, buszmegállók takarítása, valamint téli időszakban 
a síkosság mentesítés volt. 
A munkákban résztvevő közfoglalkoztatottak segítették a tiszta, rendezett, virágos 
lakókörnyezet kialakítását és megőrzését. 
 
 
ÓKIG 
 
Az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnokságánál 2014-ben karbantartó, konyhai 
kisegítő, adminisztrátor, takarító, őr-portás, pedagógiai asszisztens munkakörök 
betöltésére került sor.  
A pályázattal energetikai korszerűsítéseket tudtak megvalósítani, több intézményben a 
fűtésrendszer felújítását, nyílászárók festését oldották meg. Volt olyan intézmény is, ahol 
a tornaterem, valamint mellékhelyiségek vizesblokk rendszerét korszerűsítették, 
tantermek festése, intézmény körbekerítése, kerítés festése, valamint több helyiség 
mosogató- és konyha helyiségek aljzat- és fal burkolása történt meg. Az adminisztrátor 
munkatársak az iskolák és óvodák pedagógiai, kisegítői, asszisztensi, adminisztratív 
feladatainak elvégzésében segítettek és vettek részt.  
 
 

                 
 
                            Árpád vezér úti iskola   --  padlóburkolás        
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ÓTSZEGYII 
 
Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézménynél 2014-
ben az alábbi területeken dolgoztak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban a 
foglalkoztatottak: 
Az idősotthonokban a Szent István úti, a Bulcsú úti és a Szabolcs közi intézményi 
egységekben szociális gondozó, szociális segítő, takarító, házimunkás, segédmunkás és 
konyhai kisegítő munkakörben biztosították a szakszerű ápolási, gondozási feladatok 
ellátását, az egyénre szabott bánásmódot. Elvégezték az ápolási, gondozási feladatokat az 
ellátott szociális, testi és szellemi állapotának figyelembe vételével. Ellátták az 
alapápolási feladatokat a különböző betegségekben szenvedő ellátottak esetében. Az 
orvosi utasításoknak megfelelően szakszerűen végrehajtották a feladatokat. 
Közreműködtek az ellátottak szociális, egészségügyi, mentális állapotának megfelelő, napi 
életritmust biztosító közösségi szolgáltatások szervezésében, végrehajtásában. 
Ellátták az intézményi egységek takarítási feladatait, gondosan ápolták az udvart, 
tavasztól őszig rendszeresen nyírták a füvet, és össze is takarították, továbbá rendszeres 
karbantartási feladatokat láttak el.  
 
Hajléktalan ellátás kapcsán a szociális segítők és segédmunkások az intézményben 
tartósan vagy ideiglenesen megjelenő ellátottak lelki egészségének megóvásában, a 
további pszichés állapotromlás megakadályozásában, valamint általános életviteli 
készségek javításában, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítésében 
közreműködtek. Segítséget nyújtottak az egyéni problémák megoldásában. 
Szociális étkeztetés biztosítása kapcsán a szociális segítők, a segédmunkások, a szociális 
gondozók és a gépkocsivezetők gondoskodtak a megfelelő mennyiségű és minőségű 
ételféleségek házhoz szállításáról.  
Ezen túlmenően a Gyermekjóléti Szolgálatnál, a Bolyki Tamás úti idősek klubjában, a 
családsegítés intézményeiben, valamint a védőnői tanácsadókban is dolgoztak, ahol 
többek között pedagógiai, egészséggondozási, karbantartási, takarítási, tanácsadói, 
postázási és adminisztrációs munkákat láttak el. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
          Szent István úti idősek otthona             Katona József Úti Bölcsőde  
                    virágültetés    anyák napi ünnepség 
 
 
ÓMI 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmények által foglalkoztatott dolgozók 2014-ben hagyományos 
közfoglalkoztatás keretében helyileg a Városi Művelődési Központban, az Ózdi Muzeális 
Gyűjteménynél, a Városi Könyvtárban, a Civil Házban és az Árpád Vezér Úti 
Fiókkönyvtárban láttak el feladatot portás, takarító, karbantartó, adminisztrátor és 
általános irodai alkalmazott munkakörökben. 
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A takarítók intézményünkben részt vettek a különböző rendezvényeinken, illetve 
ruhatárosi feladatokat is elláttak színházi események alkalmával. 
A karbantartói létszám bővítése segítette az intézményegységekben és telephelyeken 
történt karbantartási munkálatok elvégzését. Közreműködtek nagyobb rendezvények 
technikai előkészítésében, lebonyolításában is.  
Adminisztrátor és általános irodai alkalmazott munkakörben a Városi Művelődési 
Központban, Városi Könyvtárban és az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban alkalmaztak 
közfoglalkoztatottakat. Feladatkörükbe tartozott a fénymásolás, postázás, az 
intézményegységek közötti információáramlás segítése. Közreműködés játszóházi 
foglalkozásokon az előkészítési munkákban a kézműves foglalkozások lebonyolításában, 
és a babasarok felügyeletében. Segítették a könyvtár dokumentumállományának 
feltöltését a Corvina Integrált Könyvtári rendszerbe. 
 

 
 

2014.- augusztus 20-i rendezvény előkészületei 
 
 
 
2015. 

 
VSI/ÓVG 
 
A Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, majd névváltoztatás után az Ózdi 
Városgondnokság az előző évekhez hasonlóan a hagyományos közfoglalkoztatás keretében 
a települést érintő közfeladatokat látta el. A foglalkoztatottak többek között parkok, 
zöldterületek gondozását, közterületek tisztántartását, buszmegállók takarítását, utak 
téli csúszásmentesítését, festési munkálatokat, közlekedési táblák kihelyezését, általános 
városrendezési feladatokat láttak el. A városban keletkezett illegális hulladék 
lerakóhelyek megszüntetését végezték, valamint az élővízfolyások rendezését a 
Nagyvölgyi és Ózd patakoknál. Elvégezték az Árpád vezér út 16., a Táncsics telep. 1. és 
Lehel vezér út 1-9. előtti útszakaszok aszfaltozását, valamint a Bulcsú, Bem és Lehel vezér 
úton a szegőkő cseréket. Ezen kívül a Bolyky Tamás Általános Iskolával szemben 
található kutyafuttató körbekerítésével is végeztek. 
A közfoglalkoztatott adminisztrátorok az intézmény munkáját segítették, iratrendezési, 
nyilvántartási, feladatokat láttak el. 
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                Hódos patak –patakmeder tisztítás előtt         Illegális hulladéklerakó megszüntetése 
 
 

 
             

                   Bolyki Tamás út – kutyafuttató kialakítása 
 
 
 
 
ÓKMIG 
 
2015-ben az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnokságánál hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás keretében, az előző évhez hasonlóan karbantartó, konyhai 
kisegítő, adminisztrátor, takarító, őr-portás, pedagógiai asszisztens munkakörök voltak 
betöltve. 
Folytatták a 2014-ben megvalósult, vagy megvalósuló energetikai korszerűsítés 
pályázathoz kapcsolódóan az intézmények felújítását.  
A megvalósított feladatok a következők voltak: 
• egy iskolában mosogató- és konyha helyiségek aljzat- és fal burkolása; 
• két hőszigetelt biztonsági záras műanyag bejárati ajtó cseréje; 
• két óvodai csoportszoba aljzatburkolatának cseréje. 
A programban résztvevő közfoglakoztatottaknál kiemelt figyelmet fordítottak az 
alkalmazottak magatartására, megjelenésére, tekintettel arra, hogy oktatási intézmények 
helyiségeiben gyermekek között is tartózkodnak. Gyakori ellenőrzéssel, 
munkairányítással próbáltuk biztosítani a fegyelmezett munkavégzést.  
A cél az volt, hogy a közintézményeket korszerűsítsék, otthonosabbá és biztonságosabbá 
tegyék, és a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál 
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak 
érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.  
A közfoglalkoztatott adminisztrátor munkatársak az iskolák és óvodák pedagógiai 
kisegítői, asszisztensi, iratrendezési adminisztratív feladatainak elvégzésében segítettek 
és vettek részt.  
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Mogyorósvölgyi Óvoda csoportszoba    Mogyorósvölgyi Óvoda mosdó felújítás 

padlóburkolat csere 
 
 
ÓTSZEGYII 
 
Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézménynél 2015-
ben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak munkakörei nem 
változtak az előző évhez képest, tehát: 
Az idősotthonokban, a hajléktalan ellátásban, a szociális étkeztetésben, a Gyermekjóléti 
Szolgálatnál, a bölcsődékben, a Szenvedélybetegek Nappali Intézményében, a 
családsegítés intézményeiben, az idősek klubjában és a védőnői tanácsadókban láttak el 
feladatot. Többek között ápolási, gondozási, feladatokat láttak el a szociális és 
egészségügyi intézményekben. Elvégezték az intézményi egységek takarítási feladatait, 
gondosan ápolták az udvart, rendszeresen nyírták a füvet, a téli időszakban gondoskodtak 
a síkosság-mentesítésről. 
Segítséget nyújtottak a reggeli, ebéd és a vacsora elkészítésénél. Előkészítették a 
főzéshez szükséges nyersanyagokat. Segédkeztek az élelmiszerek szakszerű tárolásánál. 
 
                                                                
                                                   
 
 
 
 
 
 
  
Szent István úti idősek otthona - karbantartás    Szabolcs közi egység  
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ÓMI 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmények által foglalkoztatott dolgozók 2015-ben hagyományos 
közfoglalkoztatás keretében helyileg szintén (2014-hez hasonlóan) a Városi Művelődési 
Központban, az Ózdi Muzeális Gyűjteménynél, a Városi Könyvtárban, a Civil Házban és 
az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban láttak el feladatot, portás, takarító, karbantartó, 
adminisztrátor és általános irodai alkalmazott munkakörökben. A ruhatári feladatok, a 
rendezvények lebonyolításában való részvétel, az adminisztratív jellegű feladatok ellátása 
a foglalkoztatottak által nagyban könnyítették és segítették az intézmény munkáját. 
 

 
 
     2015. – augusztus 20-i rendezvény 

 
 
ÓSÉK 
 
Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Ózd város sportlétesítményeinek 
üzemeletetésére kapott feladatok jelentős részét közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 
munkaerővel valósította meg 2015-ben. A városban sportolni vágyók létszáma magas, 
szívesen látogatják a létesítményeket, ezek rendben tartása, rendezettsége kiemelt 
fontosságú, az elvégzett munka szakmai szempontból jelentős feladat.  
A közfoglalkoztatásban dolgozók jelentős létszámban részt vettek a Városi Stadion, 
Sportcsarnok, Strandfürdő és az Uszoda üzemeltetésében. Visszajelzések alapján a 
látogatók kifejezték elismerésüket a létesítmények tisztaságára, rendezettségére 
vonatkozóan. Jelentős segítség volt a közfoglalkoztatásban dolgozók munkája a stadion 
területén található tekecsarnok öltözői része új tetőszerkezetének kivitelezésében is. 
A közfoglalkoztatásban dolgozók a strand zárása után is részt vettek a karbantartási 
munkálatok elvégzésében. 
 

         
 
                      Stadion       Strandfürdő 
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 Strandfürdő – kis medence      Tekecsarnok öltöző 
 
 
 
2016. 
 
ÓVI 
 
Az ÓVI intézményi struktúrájából adódóan két fő irányvonal mentén tervezte a 
közfoglalkoztatás létszámát: a városüzemeltetéshez, és az iskola- és iskolai konyha 
üzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges segédmunkás és szakképzett munkaerő 
igénylésével. A programok létszámainak feltöltöttsége állandó problémát jelentett az 
intézmény részére (főleg a szakmunkás munkakörökben), melyet több csatornán keresztül 
végzett „toborzással” próbáltak enyhíteni. A közfoglalkoztatás, mint foglalkoztatási forma 
jelentősen meghatározta és kiegészítette az intézmény állományi létszámát. Az alapító 
okiratban feltüntetett kormányzati funkcióknak megfelelően a közfoglalkoztatottak szinte 
minden folyamatban részt vettek, végeztek munkát.  
 
Városüzemeltetés és Parkfenntartás területén végzett munkák  

 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak a lakosságot, 
a települést érintő közfeladatokat láttak el, megoldották Ózd város területén a 
zöldterületek, parkok gondozását, továbbá feladatuk volt a közterületek tisztántartása, 
kézi úttisztítás, járdák, buszmegállók takarítása, valamint téli időszakban a síkosság 
mentesítés. 

 
Mélyépítés: betonozási feladatok előkészítő és kivitelező munkálatainak végrehajtása, 
utak aszfalt kátyúzása, helyenként útszakaszok aszfaltozása. Ezen munkálatok során 
került sor többek között a csépányi óvoda hídja és a Vencel téri lépcső újjáépítésére, 
megtörtént az Újváros téri járdák egy részének akadálymentesítése, a Móricz Zsigmond 
úton átereszek javítása, cseréje, valamint a burkolt árok munkálatainak előkészítése. 
Több útszakaszon végeztek aszfaltozási (200 tonna aszfalt bedolgozásával) és csapadékvíz 
elvezető árok karbantartási munkálatokat, valamint járdák javítását, mint pl. a Vasvár 
út, Malom út kereszteződésénél, ahol a járda javításán túl a buszmegálló 
aszfaltburkolatának javítását is elvégezték. 
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 Vencel téri lépcső felújítás  Puskás Tivadar út – szalagkorlát megújítása 

 
 

       
 

Csapadékvíz-elvezetés – Ybl utca 
 

       
 

Akadálymentesítés 
 

     

        Csapadékvíz elvezetés       Járda és buszmegálló felújítási, javítási munkálatok 

 



9 

 

Szakipar: közterületen lévő padok javítása, festése, útburkolati jelek jelzéseinek 
felfestése, folyamatos volt a 20 európai uniós játszótér felújítása, továbbá az ezen kívüli 
játszóterek közül 12 karbantartási munkáinak elvégzésére került sor. Kutyafuttató 
körbekerítése a Piac út, és a Nagy Imre út mellett valósulhatott meg. 
Buszvárók felújítási munkálatainak végrehajtását végezték 12 helyen, ill. a városi 
rongálások miatti javítási munkákat (ezek a munkák érintették pl. az ifjúsági park 
illemhelyét, a park bútorzatát, szeméttároló edényeit, buszmegállókat, közlekedési 
táblákat stb.). Hidak karbantartását, javítását, ill. egy esetben egy fából készült híd 
cseréjét hajtottak végre egy teljesen új híd építése révén. Az utak, járdák melletti 
szalagkorlátok festését több helyen is elvégezték (pl. Puskás Tivadar út 640 m, és a Vasvár 
szerviz útja mögötti korlátok esetében is).   

 

        
 

Buszmegálló felújítás     –       játszótér karbantartás  Padok festése 
 

    
 

Padok, játszóterek, parkok felújítása, zöldfelület gondozása 
 

     
 

Új híd építése, behelyezése a bolyki Csónakázó-tónál 
 



10 

 

Parkfenntartás: Ózd város zöldfelületeinek gondozása, fűnyírás, gereblyézés, cserje és 
sövény ápolás, évelő és egynyári virágok gondozása jelenti a legfőbb feladatokat (17.000 
db egynyári virág kiültetése, 1.300.000 m2 zöldterület kaszálása, fűnyírása évente 
átlagosan 4 alkalommal). A parkok, zöldfelületek ápolásával nem csupán az esztétikus 
városkép kialakításához járultak hozzá, hanem településünk a 2016-os Virágos 
Magyarország versenyen való eredményes szerepléséhez és díjazásához is.   

 

   
 

Parkfenntartás – virágosítás  
 

   
 

Padok karbantartása, festése, virágosítás, tisztántartás 
 

   
 

Közterületek zöldfelületének gondozása – Vasút úton és az Ifjúsági parkban, valamint a 
tanösvény gondozása 
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Köztisztaság: folyamatos volt a közterületen lévő hulladék összegyűjtése, járdák, terek, 
útszegélyek, parkolók tisztítása, a Várhegy tisztántartása, (éves szinten megközelítőleg 
500 m3 szemét összegyűjtése, és elszállítása történt meg e munka által). 

 
Munkaügy: folyamatos volt az adminisztratív feladatok, irattárazási teendők ellátása.  
Közfoglalkoztatottak segítették hónapokon keresztül az új hulladékgyűjtő edények 
kiosztását a lakosság számára (10.905 db), emellett az ezzel járó adminisztrációt is 
elvégezték. 

 
Iskola- és iskolai konyhaüzemeltetés 
Közfoglalkoztatottak segítették - összesen 106 fő - a gyermekétkeztetési, valamint 
karbantartási és őrzési feladatok ellátását az iskolákban, óvodákban.   
A közfoglalkoztatási program megvalósulása során vásárolt karbantartási anyagok 
felhasználásával több intézményben megújultak a tantermek, a csoportszobák, a mosdók, 
WC-k, konyhák, javításra kerültek a tetők, lépcsők, vízelvezetők. A feladatok 
koordinálásával, átirányításokkal sikerült úgy végrehajtani a programot, hogy azok ne 
zavarják az oktatási feladatokat, így a programban tervezett nyolc általános iskolában és 
tizenhárom óvodában történtek karbantartási, javítási munkálatok: 

 
• Az Újváros Téri Általános Iskola felújítása, átalakítása következtében lehetőség nyílt 

egy új tornatermi szertár leválasztására a menekülő folyosó mellett. A helyiség tűzálló 
gipszkarton felhasználásával került kialakításra, hogy tűz- és katasztrófavédelmi 
szempontból is megfelelő legyen, valamint az épület melletti járdát volt szükséges 
kiszélesíteni. Öt tanterem padlója kapott új PVC burkolatot. Új szekrények kerültek 
beépítésre az igazgatói irodába, a gondnoki irodába, a tanáriba, illetve tizenhárom 
tanterembe. Az igazgató és a gondnoki iroda padlója is új burkolatot kapott, továbbá új 
irodai íróasztal készült a gondnoki és az élelmezésvezetői irodába. Új festést és 
burkolatot kaptak az aulai lépcsőfokok. 
 

   
 

Újváros téri Általános Iskola  - az épület mellett járdaszélesítés 
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• A Bolyky Tamás Általános Iskola és a Vasvár Úti Általános Iskola konyhai dolgozóinak 
öltözőibe új szekrények készültek. 
 

• Festési, faljavítási feladatok végzésére majdnem az összes intézményben sor került, 
különösen a konyhák tekintetében.  Helyenként festésre kerültek a régi nyílászárók, 
valamint a folyosók, iskolai tantermek, óvodai csoportszobák olajlábazata. 

 
• A közfoglalkoztatott munkaerővel kiegészülve és a program során beszerzett szigetelő 

anyagok, és esőcsatorna elemek felhasználásával került megszüntetésre az Apáczai 
Csere János Általános Iskola beázási problémája az egyik épületszárny tetejének 
felújítása során. 

 
• Esőzések alkalmával a Vasvár Úti Általános Iskola tehetséggondozó épületének 

bejáratánál és az épületet az épület előtti térrel összekötő rámpán nemcsak megállt az 
esővíz, hanem a bejárati ajtó alatt be is szivárogott az iskola előterébe. Egy 8 m2-es, 
csatornaelemekkel ellátott előtető felszerelése jelentett megoldást erre a problémára, 
valamint megakadályozta, hogy további beázási károk keletkezzenek az alsó szinten. 
Az iskola főépületét érintően az udvaron végeztek el több munkát, amely a terület 
földes részének burkolását, ill. az udvari rész balesetveszélyes állapotának 
megszüntetését jelentette. 

 

           
 

Vasvár úti Általános Iskola udvarának burkolása  
 
 
ÓTSZEGYII 
 
Az előző két évhez hasonlóan az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézménynél 2016-ban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 
foglalkoztatottak munkakörei a következők voltak: 
Az idősotthonokban, a hajléktalan ellátásban, a szociális étkeztetésben, a Gyermekjóléti 
Szolgálatnál, a bölcsődékben, a Szenvedélybetegek Nappali Intézményében, a 
családsegítés intézményeiben, az idősek klubjában és a védőnői tanácsadókban láttak el 
feladatot. Többek között ápolási, gondozási feladatokat láttak el a szociális és egészségügyi 
intézményekben. Elvégezték az intézményi egységek takarítási feladatait, gondosan 
ápolták az udvart, rendszeresen nyírták a füvet, a téli időszakban gondoskodtak a 
síkosság-mentesítésről. 
Segítséget nyújtottak a reggeli, ebéd és a vacsora elkészítésénél. Előkészítették a 
főzéshez szükséges nyersanyagokat. Segédkeztek az élelmiszerek szakszerű tárolásánál. 
Segítséget nyújtottak az egyéni problémák megoldásában, problémafeltáró 
beszélgetéseket, életinterjút készítettek, illetve fogyatékkal élő személyek személyi 
szükségleteit elégítették ki. 
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Mikulás a Szabolcs közi idősek otthonában                    Szenvedélybetegek Nappali Intézménye   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent István úti idősek otthona – betonozás,       ill.  Szabolcs közi idősek otthona – tuja ültetés 
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ÓMI 
 
Az Ózdi Művelődési Intézményeknél 2016-ban is a Városi Művelődési Központban, az 
Ózdi Muzeális Gyűjteménynél, a Városi Könyvtárban, a Civil Házban és az Árpád Vezér 
Úti Fiókkönyvtárban láttak el feladatot a közfoglalkoztatottak, portás, takarító, 
karbantartó, adminisztrátor és általános irodai alkalmazott munkakörökben. 
A portások foglalkoztatásával lehetőség nyílt az Olvasóban zajló rendezvények, 
programok zavartalan lebonyolítására.  
A takarítók intézményünkben részt vettek a különböző rendezvényeinken, illetve 
ruhatárosi feladatokat is elláttak színházi események alkalmával. 
 
A karbantartói létszám bővítésére több feladat elvégzése kapcsán volt szükség: 
 - Centeri Közösségi Ház javítása, szerelése; 
 - Városi Művelődési Központ, Közművelődési csoport, Zeneterem, Irodasor, öltözők 
festésének előkészítése, festése. Audio-vizuális rendszer kiépítése. Festés utáni 
berendezési és világítási tárgyak karbantartása; 
 - Színpadi előadásokhoz díszletkészítés, díszletépítés; 
 - Nyílászárók folyamatos karbantartása, nyílászárók festése; 
 - Intézményegységekben és telephelyeken történt karbantartási munkálatok segítése, 
elvégzése; 
 - Nagyobb rendezvények technikai előkészítése, lebonyolításában való segítség. 
 
Adminisztrátor és általános irodai alkalmazott munkakörben a Városi Művelődési 
Központban, Városi Könyvtárban és az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban alkalmaztak 
közfoglalkoztatottakat.  
 
 

 
 
Mikulás játszóház 
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ÓSÉK 
 
Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016-ban is Ózd Város 
sportlétesítményeinek üzemeltetését látta el a közfoglalkoztatásban alkalmazott 
dolgozókkal. 
A közfoglalkoztatásban dolgozók jelentős létszámban részt vettek a Városi Stadion, 
sportcsarnok, strand és az uszoda üzemeltetésében. 2016-ban – többek között- az alábbi 
munkákat végezték el: 
 - Lőtér folyamatos karbantartása; 
 - sportcsarnok régi eredményjelzőjének felújítása; 
 - a Sportcsarnokban tornaszoba kialakítása, és tetőjavítás; 
 - tereprendezési, takarítási, jegypénztári, karbantartási, fűnyírási feladatok ellátása a 
Strandfürdő területén. 
 
Az érintett években, illetve intézményenként változóan mindhárom évben csupán 1-7 fő 
foglalkoztatásával vett részt a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban a Közterület-
felügyelet / Ózd Városi Rendészet, az Ózdi Sportszervező Iroda, az Ózdi Kommunikációs 
és Nonprofit Kft., Ózd Város Önkormányzata, az Ózdszolg Nonprofit Kft. és a Hétvölgy 
Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet. 
A Közterület-felügyeletnél/Ózd Városi Rendészetnél kezdetben városőri feladatokat láttak 
el a foglalkoztatottak, majd később két fő takarító foglalkoztatására pályáztak.  
A többi intézmény a néhány fős létszámot főként adminisztrátor munkakör betöltésére 
vette igénybe, ezzel kiegészítve a főállású dolgozókat iratrendezési, adminisztrációs, 
postázási feladataikban. 
 
 



Ózd Város Önkormányzata által 2014-2016. évben szervezett  
közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató  2. melléklet 

 
 

Startmunka-programok 
 
A VSI/ÓVG, az Ózdszolg, az ÓKIG, az ÓMI, valamint a Startprogram Iroda startmunka 
programjainak megvalósítására az alábbiak szerint került sor 2014-2016. években. 
 
2014. 
 
Ózd Város külterületi ingatlanjainak mezőgazdasági hasznosítása - Ózdszolg (2014.03.01-
2015.02.28.) – 308 fő  
 
Ózd Város külterületi ingatlanjainak mezőgazdasági hasznosítása programelem során 
szakmai tanácsadó javaslata alapján a betakarítást az energiaültetvényeken 
idényszerűen (a megfelelő méret elérése esetén), a meglévő erdőkben – tisztításként - 
azonban egész évben folytatták.  Az innen származó aprítékkal egy iskolát fűtöttek. A 
meglévő energiaültetvényt 15 hektár új ültetésű akácültetvény telepítésével bővítették. 
Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő több, mint 400 hektár alapterületű 
hagyományos erdőkkel való gazdálkodást kezdték meg, az erdők ápolásával és a csemeték 
elültetésével az erdők értékét növelni tudták. A program révén folyamatos jelenlétükkel a 
lopások és a tűzesetek száma is csökkent. A vagyonvédelmi figyelőszolgálat (tűzvédelem, 
falopás elleni védelem) a vagyonmegóvás miatt kiemelkedően fontos feladat volt. 
Az elhanyagolt önkormányzati területek rendbetételével lehetőség kínálkozott élhetőbb 
környezetet biztosítani az itt élők számára. Az értékteremtő munkának köszönhetően az 
energiaültetvények, illetve hagyományos erdeink gondozása során jelentős bevételhez 
jutott a város, emellett az elhanyagolt területek rendbetételével a városkép is jelentős 
részben javult.  
 

    
 
     Energiafűz ültetvény                                 Energiaakác ültetvény 

 

     
 

Apríték előállítás 
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Szociális tüzép működtetése – Ózdszolg Nkft. (2014.06.30 - 2014.11.29.) – 37 fő 
Ózd Város Önkormányzata a 2012. év fűtési szezonjának kezdetétől az Ózdszolgot bízta 
meg a lakásfenntartási támogatás keretein belül a szociális tűzifa biztosítására a 
rászorultak részére. Ugyanabban az évben határozatban rögzítette, hogy a megítélt 
támogatást 13650 Ft/m3-es áron kell kiszállítani ún. „konyhakész” hasítékolt állapotban. 
Ez az összeg 2012-től nem változott. A Kft. felmérése és azóta szerzett tapasztalata 
alapján 2014-ben nagyságrendileg 5000 erdei m3 fát szereztek be közbeszerzés útján, 
amelyből a projekt megvalósítási ideje alatt feldolgozott mennyiség: 1150 erdei m3. 
Ekkora mennyiséget azonban csak szálban — 1 és 3 méteres hosszban — tud kiszolgálni 
a beszállító, így annak feldolgozása a cég feladata volt. A feldolgozás technológiája kettős: 
a 300 mm-s átmérő alatti rönköket a Kft. telephelyén dolgozták fel az erre a célra 
beszerzett rönkhasító géppel. Itt az élő munkaerő szükségességét a gép kiszolgálása, 
kezelése, illetve a teherautó megrakodása indokolta. A 300 mm-s átmérő feletti tűzifát az 
erre a célra bérelt, a volt Ózdi Kohászati Üzemek törzsgyára területén található városi 
fűtőmű területén dolgozták fel. Ezeket a rönköket kézi motorfűrésszel darabolták 250-350 
mm-s hosszra, majd szintén kézi erővel, baltával hozták hasítékolt, kiszállítható 
állapotba. Ezen a területen az emberi erőforrások igénybe vétele jelentősebb, hiszen egy 
fűrészes által elvégzett darabolási munkát 4 fő hasítékoló tudta konyhakész állapotba 
hozni és ezáltal lett a munka folyamatos. Tekintve a fa nagy mennyiségét, illetve a 
rászorultak nagy számát, mindkét területen nagy létszámú munkaerőre volt szükség. A 
startmunka program segítségére azért volt szükségünk, hogy a megállapított ár továbbra 
is tartható legyen. 
 
 
Ózd Város kül-és belterületeinek fejlesztése – Ózdszolg Nkft.- (2014.08.01-2015.02.28.) – 
60 fő 
Ózd Város kül - és belterületeinek fejlesztése programelem keretében az Ózdszolg 
elsődleges célja az volt, hogy a hasznosításában lévő kül - és belterületi önkormányzati 
ingatlanokon folyó gazdálkodást hosszú távon elősegítse. A megvalósított programelem az 
alábbi részelemekből tevődik össze: 
• csemetekert: a meglévő ültetvények, valamint erdők fenntartását és fejlesztését 
kívánták megkönnyíteni azzal, hogy részben önellátóvá válnak a facsemeték iskolázása 
tekintetében. A csemetekertben lévő növények locsolásához egy kút fúrását, illetve kerítés 
és esőbeálló építését is megvalósították. 
• gyümölcsös kert: a Győzelem úton található gyümölcsösben a meglévő gyümölcsök 
(szilva, szamóca, piros- és feketeribizli, málna) gondozását, illetve a jobb terméshozam 
érdekében az elöregedett szamócatövek pótlását indás szaporítással valósították meg 
• levendula ültetvény: a gyümölcsös mellett található levendulaültetvény egy több 
hektáros, több lépésben telepítendő ültetvény anyatelepe. A megvalósítandó program 
során megkezdték az anyanövények hajtásainak bújtatását annak érdekében, hogy erős 
gyökérzetű új növényeket hozzanak létre a következő két hektáros terület beültetéséhez. 
• dísznövény kertészet: a Bláthy Ottó úton található fűthető fóliasátorban magról kezdték 
előállítani a magoncokat, dugványokat. A fóliasátor mellett évelő növények telepítése 
történt meg, amellyel egy kertészet alapjait kívánták lehelyezni. A terület közművesítése 
megtörtént vízbekötéssel, wc építésével, kút építésével, illetve a vagyon megóvása 
érdekében egy új kerítés megépítésével. 
 
 
Mezőgazdasági mintaprogram – VSI – (2014.03.01 – 2015.02.28.) – 92 fő 
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A programban felépítésre került a Komposztáló telep porta- és szociális épülete. 
Megvásárolták a program nagy értékű tárgyi eszköz során szereplő hídmérleget, melynek 
alapozását és a feljáró rámpát az intézmény, beszerelését a szállító végezte. 
Komposztáló- VSI – (2014.05.01 – 2014.09.30.) – 120 fő 
A program során elkészült a komposztáló telephez vezető aszfaltozott út, valamint a telep 
kerítése mintegy 420 m hosszban. Ugyancsak elkészült a telep csurgalékvíz elvezető és 
tároló rendszere is. 
 
 
Ingatlan felújítás 1. – VSI – (2014.05.01 2014.09.30.) – 18 fő 
A program során a Városi Sportcsarnok kb. 2000 m2-es mennyezetének festésére került 
sor.  
Elkészült az uraji és susai közösségi ház külső vakolása és színezése és a susai közösségi 
ház konyhájának felújítása. 
Az újtelepi református templom kerítését előre gyártott elemekből felépítették és a 
csépányi katolikus templom kerítését eredeti állapotába visszaállították.  
Elvégezték a József Attila úti nappali melegedő épület homlokzatának teljes felújítását.  
 
 
Közúthálózat javítása – VSI - (2014.08.01-2015.02.28.) – 120 fő 
A program során megtörtént 12 km útszakasz (Tinódi úton, Honvéd út, Bem út, 
Kenderszer út, Bartók út, Március 15. út, Baross Gábor út, Zrínyi út, Nagyvölgyi út, Fenyő 
út, Gubonnai út, Gyergyó út, Egressy út, Pap út, Búzás völgy) felújítása, kátyúzás, 
padkarendezés, vízelvezető árkok és csapadékvíz összefolyók tisztítása. Elkészült a 
Meggyes út garázssor előtti szakaszának vízelvezetése. 
 
 
Belvízelvezetés – VSI - (2014.08.01-2014.11.30.) - 150 fő 
A program során az Ózd patak medrének és oldalfalának betonozása történt meg 150 
méter hosszúságban, valamint a Dobó patak Mekcsey úti szakasza 60 méter hosszban, 
Gálvölgye úton az árok burkolása, a Széchenyi úton betoncsövezés, valamint a 
növényzettel erősen benőtt Hódos patak tisztítása valósult meg. 
 
 
Illegális hulladéklerakók felszámolása – VSI – (2014.08.01-2014.11.30) – 20 fő 
A program során 200 m3 illegálisan lerakott hulladék elszállítása történt meg a város 
területén keletkezett jelentősebb illegális hulladék-lerakóhelyekről, mint a Kucsera út és 
térsége, Városközpont, József Attila út környéke, Drótostető. 
 
 
Mezőgazdasági utak felújítása – VSI - (2014.08.01-2014.11.30) – 30 fő 
A programban 7600 m2 mezőgazdasági út salakozása történt meg a Kajla völgyben, 
Gubonna úton, a Lam- és Pál völgyben, a Susa úton és a Hossó úton. 
 
 
Komposztáló - VSI - (2014.10.02-2015.02.28.) – 60 fő 
A program során fejeződött be a komposztáló telep kivitelezése, beszerzésre került az 
aprítékoló és komposztforgató gép, amelyek segítségével gyorsabbá válik a komposztálóba 
beszállított zöldhulladék feldolgozása. 
 
 
Ingatlan felújítás 2. – VSI – (2014.10.02 - 2015.02.28.) – 18 fő 
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A program során került sor a VSI telephely öltözőinek és az Ifjúsági park nyilvános WC-
jének felújítására, valamint a Szent István úti gondozóház és a Csépányi úti orvosi rendelő 
kerítésének felújítására. 
 

     
 
Belvízelvezetés                                                Ingatlanok felújítása 

 

 
 

Komposztáló 
 
 
Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – ÓMI – (2014.09.01. – 2015.02.28.) – 15 fő 
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatásban ellátott feladatok (kőműves, gipszkarton 
szerelő, villanyszerelő, asztalos segédmunkás munkakörökben): 
Az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ jobb oldali pincerész – 
multifunkciós közösségi tér (Pince Pódium) - helyiségének kialakítása. 
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Egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – ÓKIG – (2014.11.01. – 2015.02.28.) – 50 fő 
 
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont 
Óvoda Somsályi Tagóvodája 

Új csoportszoba kialakítása miatt fűtési 
rendszer felújítása 

Csépányi Általános Iskola Ebédlő, előtér burkolatának felújítása 
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont 
Óvoda  Csépányi Tagóvodája 

Vízelvezető árok kiépítése 

Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 1 db fiú WC felújítása 
Ózdi Városközponti Óvodák  
Katona Úti Tagóvodája 

1 csoportszoba beépített szekrényeinek 
kibontása, teljes felújítása. Fűtéskorszerűsítés 
utáni burkolat felújítás 1 csoportszobában és 
előtérben 

Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola 2 db tanterem burkolatának felújítása 
Ózdi Újváros Téri Általános Iskola Iskola kerítés felújítása 
Vasvár Úti Általános Iskola Fűtéskorszerűsítés után 2 tanterem 

burkolatának felújítása 132 m2 laminált padló 
lerakásával 

Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola Gyermekmosdó burkolat felújítása 
Sajóvárkonyi Általános Iskola Iskola kerítés felújítása 
Csépányi Általános Iskola Leány WC felújítása 
Ózdi Városkerti Óvodák  
Alkotmány Úti Tagóvodája 

Csoportszoba burkolatának felújítása 

Ózdi Városkerti Óvodák 
Mogyorósvölgyi Tagóvodája 

Gyermekmosdó felújítása 

 
 
 
2015. 
 
Energiaültetvények gondozása, Drótos-tető terület előkészítése – SPI – (2015.03.01-
2016.02.29) – 189 fő 
Az energiaültetvényeken a már megkezdett betakarítást folytatták. Az előállított 
aprítékkal az önkormányzati intézményekhez telepített faaprítékkal működő kazánokat 
üzemeltettek, valamint a kertészetek sétányait, útjait terítették, a növényeket óvták, 
amellyel megtakarítást értek el. A terveknek megfelelő mennyiségű apríték előállítására 
nem kerülhetett sor, mivel az Ózdi Távhő Kft által pályázati forrásból tervezett faapríték 
üzemelésű kazán beszerzése nem valósult meg. A minél nagyobb mennyiségű és jobb 
minőségű apríték előállításának eléréséhez az elültetett energianövények gondozása, 
pótlása elengedhetetlenül szükséges.  
A Drótos-tető elnevezésű egykor népszerű kirándulóhely a program kezdetén teljesen 
elvadult állapotban volt, benőtte a bozót, építési törmelék és egyéb szemét borította. Első 
lépésben kiirtották a több hektárnyi területen elterülő bozótost. Az arra alkalmas építési 
hulladékot a földút program során felhasználták, a nem felhasználható építési hulladékot 
elszállították. Tervek szerint az így megtisztított terület újra alkalmassá válik szabadidős 
családi kirándulóhely kialakítására. A helyi sajátosságok programban előállításra került 
kerti bútorok kihelyezésével és a hazánkban őshonos fafajták újratelepítésével kívánják 
visszaállítani a Drótos-tető régi fényét.  
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     Drótos tetőn készült képek  
 
 
Külterületi önkormányzati ingatlanok mezőgazdasági hasznosítása– SPI - (2015. március 
01 – 2016. február 29.) – 240 fő 
 
Ózd Város Önkormányzata által a terveknek megfelelően az alábbi értékteremtő munka 
megvalósítására került sor a mezőgazdasági program során: 
 
Fóliasátor építése – Győzelem út 
• Egy db 16m * 6,5m fóliasátor áttelepítése a Bláthy O. útról, előtte tereprendezés;, 

majd egy azonos  méretű fóliasátor építése; 
• talaj előkészítése a sátrakban termesztéshez; 
• paprika, paradicsom árvácska, saláta termesztése. 

 
Gyümölcsös, meglévő növények gondozása 
• a meglévő gyümölcsbokrok (málna 400 db, piros ribizli 620 db, fekete ribizli 435 db) 

szilvafák (500 db), bodzatövek (100 db) valamint szamóca (3885 db) kapálása, 
gyommentesen tartása, metszése; 

• gyümölcsök (szamóca, málna, pirosribizli, feketeribizli) szüretelése, amelynek nagy 
része a település intézményei részére került átadásra. 

• feketeribizli tövek (230 db) átültetése a 2016-ban építendő fóliasátor helyének 
biztosítása érdekében, valamint piros ribizli tövek átültetése (110 db) a 2016-ban 
telepítendő szederültetvény helyének felszabadítására; 

• a konyhakerti területen egy új szamócaültetvény létrehozása történt 2000 db új 
növénnyel, az üresen maradó területen (7000 m2) zöldségnövények (uborka, cukkini, 
sütőtök, stb.) termesztése történt; 
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• a meglévő levendula ültetvény ápolása folyamatos volt: tavaszi metszés (5000 db), 
sorkapálás (2880 fm), sorközök kaszálása (5760 m2) és öntözés; 

• kialakításra került egy 122 m hosszú 2 m széles sétány a terület középső részén.  
 

Új levendulás telepítése - Lam út  
• a beültetendő területen bozótirtás, tereprendezés történt; 
• 4 db kert bekerítése (922,6 fm kerítés építése); 
• a 4 db kertben padka készítése 2 m-ként 5826 fm; 
• levendula tövek ültetése a 2014. évi szaporításból (2909 db); 
• egész évben a beültetett növények öntözése és a padkák kapálása, valamint a 

sorközök kaszálása; 
• a 2016 évben beültetendő terület - 0,4 ha – szántása, szántás elmunkálása és őszi 

búzával való bevetése (160 kg) valamint tisztán tartása. 
 

Falkertészet 
• megtörtént a varroda kialakítása, 4 db varrógép beüzemelése, 900 m fekete filc 

felhasználásával, 903 db növénytartó zsák készült el, megkezdődött a növénytartó 
zsákok kihelyezése a támfalakra. 

 
Mezőgazdasági növények termesztése 
• a Kovács-Hagyó Gyula út mellett található mezőgazdasági területen (4 ha) takarmány 

kukorica termesztés történt, ennek keretén belül az alábbi munkálatok történtek: 
szántás, szántáselmunkálás, magvetés, gyommentesen tartás, kapálás; a learatott 
kukoricát a saját nevelésű jércék etetésére használták fel; 

• Csépányon a Gubonna–völgyben burgonya termesztést folytattak (0,8 ha), az alábbi 
tevékenységekkel: szántás, szántáselmunkálás, vetőgumó ültetés (2000 kg), 
folyamatos gyommentesen tartás (a megtermelt mennyiség 3676 kg); 

• Csépányon a Gubonna–völgyben bab termesztést folytattak (0,3 ha), az alábbi 
tevékenységekkel: szántás, szántáselmunkálás, magvetés (30 kg), folyamatos 
gyommentesen tartás (a megtermelt mennyiség 54,4 kg).  

 
Baromfi gondozása 
• megépítésre került a 180 m2 alapterületű baromfi ól (terménytárolóval, szociális 

helyiséggel); 
• a november 3-án érkezett jércék etetése, itatása, gondozása folyamatosan történt; 
• 2015.11. 03 – 2016.02.29. közötti időszak tojáshozama: 31 107 db volt.  
 

Csemetekertészet:  
• új kerítés építése  (570 fm); 
• magvetés ápolás (korábban ültetett növények); 
• csemetekertben nevelt növények kiültetése (csipke: 4000 db, kökény: 2000 db), 
• kiürített terület felszántása; 
• fenyőfatelep létesítése 1000 db ezüstfenyő csemete ültetésével; 
• fűzdugványok nevelése - 1500 db. 

 
A csemetekert célja többek között a kezelésben lévő energiaültetvények ültetési 
alapanyagának biztosítása. 2015-ben már fűzfa dugványt állítottak elő, illetve a jövőben 
bővítik a magcsemete termelését is. Kialakításra került a megfelelő technológia, így a 
későbbiekben nagyobb mennyiséget lehet termelni.  
A kertészetben 2015. évben nevelt növények: akác csemete (30 000 db), juhar csemete (1 
000 db), fűz csemete (1 000 db), csipke (4 000 db), kökény (2 000 db), som (100 db). 
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Szőlőtelepítés – Hagyominge 
• telepítendő terület letisztítása (kaszálás, bozótirtás); 
• szőlő ültetéséhez padkázás 4000 fm és gödörásás 450 db; 
• szőlő beszerzése 4000 db, melyből 450 db elültetésre került, a többi levermelésre; 
• szőlőtámrendszer kiépítése. 
 

Dísznövénykertészet, Bláthy Ottó út 
• tereprendezés a 2014. évi vízbevezetés után, murva leterítése; 
• új konténerágyak kialakítása 6 db; 
• kerítés építés és nádszövettel takarás 75 fm, meglévő kerítés nádszövet takarásának 

kiegészítése 20 fm; 
• a 2014-es beszerzésű 1000 db növény nagyobb cserépbe való átültetése; 
• a 2015-ös beszerzésű 1000 db szaporítóanyag becserepezése; 
• a kertben lévő növények folyamatos öntözése (1000 db 2014-es, 1000db 2015-ös 

ültetés); 
• a falkertbe ültetendő 3000 db gyökeres szamócapalánta konténerezése, nevelése a 

kiültetésig; 
• levendula dugványozás 4728 db a 2016. évi telepítéshez; 
• a Győzelem úti kertben lévő szamóca palánták indanövényeinek becserepezése, 

nevelése 4000 db; 
• a konténerágyakban elhelyezett növények téliesítése. 

 
Erdősítések ápolása, tűzvédelmi sávok felújítása, padkák kapálása, bozótirtás, 
padkaközök kaszálása, sarjvetés, tűzvédelmi sáv felújítása. 

 
Elhanyagolt önkormányzati területek rendbetétele kézi erővel és szárzúzóval. 
 

            
 
       Ribizliültetvény      Győzelem út – fóliasátrak         Termesztett zöldségek 
 

   
 
               Épülő baromfiudvar     Baromfiudvar 
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Dísznövény-palánták       Győzelem út  Levendula-ültetvény 

 
 

     
  

Levendula késztermék          Burgonya termés         Kovács-Hagyó Gyula úti  
takarmány betakarítása 

 

 
 
     Falkertészet  
 
 
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program megvalósítása – SPI - (2015. 
március 01 – 2016. február 29.) – 245 fő 
A programban tervezetteknek megfelelően a létrehozott asztalosműhelyben kerti bútorok 
gyártása valósult meg vásárolt faanyagokból, valamint az Ifjúsági Parkban a Tanösvény 
kialakításakor keletkező fakivágások anyagaiból. Az elkészült faelemek a Drótos tetőn, a 
Tanösvényben, közösségi tereken és oktatási intézmények udvarain találtak végleges 
helyükre. 
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Fentieken túl a komposztáló telep befejezésére is sor került. A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 13-16. §-a értelmében a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a 
környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység. A tevékenység végzése csak 
jogerős hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető. A 
használatbavételi engedélyben foglaltakra való hivatkozással a fentiek tisztázása 
érdekében megkerestük a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt, aki azt a 
tájékoztatást adta, hogy mindenképpen az Ózdi Városüzemeltető Intézménynek kell 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkeznie. Ezáltal az egész folyamat, azaz a vágás 
(fű, gallyak), gyűjtés, szállítás, komposztálás és a komposzt hasznosítása ugyanazon 
szervezetnél történhet. Az érintett intézmény megkezdte az eljárás lebonyolítását. 
 
 

       
 
Árpád vezér úti önkormányzati lakás felújítása 

 

     
 

Asztalos üzem 
 

         
 
Drótos tető – kerti bútor      Ifjúsági park  ivókút  és  - tanösvény 
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Közúthálózat karbantartása, betonelem gyártás – SPI - (2015. március 01 – 2016. február 
29.) – 130 fő 
A programban tervezett aszfaltkátyúzás megvalósításra került a Damjanich út, Deák út 
és a Mekcsey út teljes hosszában, a Kovács-Hagyó Gyula út, Dobó út és szennyvíztisztító 
közötti szakaszon, a Zrínyi út, ÉMÁSZ és Nagyvölgyi út közötti szakaszon, a Fenyő út 
teljes hosszában, a Bajcsy-Zsilinszky, a Gyár, a Piac, a Bibó, az Akácos és a Vasvár utakon, 
valamint a Nyárjasalja úton. Fentieken túl a település egyéb útjain a keletkező kátyúkat 
aszfaltos, bitumenes illetve betonos javítással tették járhatóvá.  
Elvégezték a terveknek megfelelően a padkák, valamint az útszéli árkok rendezését, 
tisztítását és a csapadékvíz elvezetés megoldását.  
A betonelem gyártás késztermékeit (járdaelemek, szegélykövek, egyéb betonelemek) a 
város közútjainak felújításakor használták fel. 
 

                                      
 
                    Táncsics-telep aszfaltozás                                           Árok-burkolás betonelemekkel  
 

               
 
                 Betonelem gyártás 1.         Betonelem gyártás 2. 
 
Mezőgazdasági utak rendbe tétele - SPI – (2015. június 01 – 2015. október 31.) – 40 fő 
A programban tervezett beruházások az alábbiak szerint megvalósításra kerültek: 
Önkormányzati épületek bontása 
• a terveknek megfelelően lebontásra került a somsályi kultúrház és sporttelep 

épületei; 
• a bontott tégla tárolása a Somsályi Óvodában történik, melyből a tervek szerint 

kerítés fog épülni; 
• a betontörmelék a törésig deponálásra került; 
• a felhasználandó tört beton mennyisége: 1800 m3 volt. 
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A programba bevont mezőgazdasági földutak: Susa határátkelő, Susa kopjafa, Szentsimon 
mezőgazdasági út, Kajla völgy, Bíben völgy, Somsály- Pál völgye, Puskás Tivadar és 
Ráctag utat összekötő földút, Uraj, Kis-Uraj. 
A mezőgazdasági utak rendbetételének feladat elvégzése során a földutakat gépi és kézi 
erővel profilozták, a betontörő gépből kikerülő tört betonnal és salakkal, illetve murvával 
terítették és hengerelték. Kézi erővel végezték a salak- és betontörmelék terítés finomabb 
munkáit, valamint az utak mellett lévő vízelvezető árkok kialakítását, illetve tisztítását. 
A még tökéletesebben járható út eléréséhez elengedhetetlenül szükséges volt a gépi 
földmunka (földgyalu és henger) igénybevétele is. Az önkormányzati épületek bontásához, 
valamint a betontörő gépbe történő adagoláshoz szükség volt az OK forgó-kotró gép 
igénybevételére, amelynek költsége elérte a tervezett mértéket. 
 

         
 

Uraj Jéne felé vezető mezőgazdasági földút földmunkája Gréder-géppel 
 

       
 
         Törmelék zúzása törőgéppel az Oxigéngyár területén 

 
 
2016. 
 
 
Bio- és megújuló energiafelhasználás – SPI – (2016.03.01 – 2017.02.28) – 85 fő: 
A korábbi években telepített energiaültetvényeken a már megkezdett betakarítást, az 
erdő és egyéb önkormányzati kül- és belterületeken keletkezett biomassza alapanyag 
összegyűjtését egész évben folytatták. A település belterületén az önkormányzat által 
megvalósított fakivágások, ifjítások, metszések során keletkezett összegyűjtött ágak, 
gallyak szintén az előállítandó apríték alapanyagául szolgáltak, amelyet a program során 
folyamatosan feldolgoztunk. A programmal érintett terület mérete 300 hektár (felmerülő 
aprítékigény szerint). A megvalósult programhoz kapcsolódóan beszerzésre került egy 
kéttengelyes pótkocsi, amelynek segítségével lehetőségünk nyílt az apríték 
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alapanyagának, illetve az aprítéknak a szállítására, továbbá 2 darab motorfűrész, amely 
a vékony apríték kitermelését képes kiszolgálni. 
 
 
Mezőgazdasági programok fejlesztése – SPI – (2016.03.01 – 2017.02.28.) – 362 fő: 
A 2015-ben elkezdett mezőgazdasági program ráépülő elemeként indult a 2016. évben.        
A mezőgazdasági program keretén belül az alábbi feladatokat valósítottuk meg:  
• csemetekertben és gyümölcsösben szárító, tároló megépítése; 
• csemetekertben víz, villany bevezetése; 
• szőlő támrendszer kiépítése a Hagyomingében; 
• mintagazdaság épület megvásárlása, annak teljes felújítása (állatsimogató, istálló, 

kézműves termek kialakítása) ; 
• kerítés bővítése a Lam völgyben, mely levendulaültetvényünket érinti; 
• fűtés korszerűsítése a Győzelem úti 2 db fóliasátorban; 
• 2 db új fóliasátor megépítése; 
• dísznövénykertészetben szaporító sátor megépítése; 
• levendulaültetvény, szederültetvény, fenyőültetvény bővítése. 

 
A 2015. évben elindított állattartásunkat folytattuk, és többféle állatfaj beszerzésével 
fejlesztették: 400 db jérce, 100 db fajtatyúk, 30 db anyajuh, 1 db kos, 17 db nyúl. 
A programon belül lehetőség nyílt hűtőkamra beszerzésére, melynek segítéségével frissen 
tudták tárolni a különböző gyümölcsöket és zöldségeket azok felhasználásáig. 
Az általunk megtermelt mezőgazdasági javakból az önkormányzat által fenntartott 
intézmények számára biztosítottuk idénynek megfelelő termést. 
 

  
Szaporító sátor     Baromfiudvar az állatokkal 

 

    
 

Juh akol az állatokkal    Palánták nevelése a fóliasátorban 
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Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás – SPI – (2016.03.01 – 2017.02.28) – 361 fő: 
A program célja a helyi sajátos közösségi szükségletek kielégítése. A program során 7 
önkormányzati lakás felújítását valósították meg, amelyek alkalmasak lettek arra, hogy 
szociális bérlakásként kiadhatóak legyenek. A korábbi évekhez hasonlóan az oktatási 
intézményekben is történtek felújítási munkálatok, összesen 5 iskolában és 1 óvodában. 
A Városi Könyvtár nagy beruházásként került megújításra, ahol főként a mosdó 
helyiségek, padlásszint felújítása, nyílászárók javítása, mázolása, szigetelése, 
tetőszerkezetének javítása és pincéjének, illetve a Magyar Nemzeti Digitális Archívum 
által használt önkormányzati ingatlan egy részének felújítása történt. A programban 
tervezett légópincék, állatmenhely, feldolgozó üzem felújítása is megvalósult.  
A programon belül kialakításra került a Drótos tetőn egy közösségi tér a városi lakosság 
számára szabadidő eltöltésére. A 2015. év során elkezdett tanösvény kialakítását 
folytatták. A betonelemgyártó üzemben folyamatos volt a betonelemek gyártása az 
igényeknek megfelelően, melyek felhasználásra kerültek a városban. A varroda 
üzemeltetésével az óvodák és iskolák számára készítettek különböző tárgyakat és 
használati termékeket. A program során kerti bútorok gyártásával is foglalkoztak, 
melyeket a különböző igényeknek megfelelően ki is helyeztek. 
 

   
 

     Betonelem-gyártás    SPI által készített kerti bútor   Levendula késztermék  
 
 
Belterületi közutak karbantartása – SPI – (2016.03.01 – 2016.10.31.) – 140 fő: 
A város útjai az időjárás és a különböző terhelések hatására romlanak, ezért évről évre 
kátyúzás, aszfaltozás, és ahol lehetséges, nagy felületű felújítások, javítások végrehajtása 
válik indokolttá. A 2016-os évben a programon belül számos útszakasz kátyúzása, javítása 
mellett árkok és padkák rendezését is elvégezték, karbantartottak több járdát. A 
programban tervezett aszfaltkátyúzás megvalósításra került pl.: Ráctag úton, 
Vasútállomáson, Mekcsey úton, Fráter Gy. utcán, Bercsényi utcán, Uraj úton, Susa úton, 
Fenyő úton, Vasköz úton, Oxigéngyár Petőfi út felöli oldalán, Piac úton, Hossó úton, Lomb 
úton, Meggyes úton. 
 
Mezőgazdasági földutak karbantartása – SPI – (2016.04.01-2016.10.31.) – 40 fő: 
A program legfőbb célja a mezőgazdasági földutak járhatóvá tétele. A program során a 
földutakat gépi és kézi erővel profilozták salakkal, illetve betontörő gépből kikerülő tört 
betonnal, finom salakkal, illetve murvával terítették és hengerelték. A profilozást és a 
hengerlést gépi erővel végezték. Ilyen útszakaszok pl: Várhegy feljáró, Várvölgye 
mezőgazdasági útszakasza, Hársfa út. 
 
Belvíz elvezetés – SPI – (2016.04.01 – 2016.10.31.) – 145 fő: 
A program megvalósításával cél Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén a 
települést és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, 
a belvíz elvezető árkok rendszeres karbantartása, kialakítása. A program során elvégzett 
feladatok megoldást jelentettek a csapadékvíz- elvezető hálózat kiépítésében, 
felújításában, fejlesztésében, valamint a veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák 
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felújításában, megépítésében. A programban tervezett és megvalósításra került 
belvízelvezetési feladatok a tervezett útszakaszokon teljes mértékben megvalósításra 
kerültek, ahol szükség esetén a kézi munkaerő mellett igénybe vették a csatornatisztító-
gép segítségét is. Helyenként beépítésre került víznyelőrács, betoncső, műanyag cső és 
aknafedlap, illetve az ezen kívül felmerült plusz igények teljesítésére is volt lehetőségük. 
Elvégzett feladatok pl.: Ózd patak, Dobó patak, Hódos patak, Uraji-patak, Szenna-patak 
tisztítása, valamint csapadékvíz elvezetés, áteresz, árok tisztítás a Derkovits utcában, Ív 
úti templom előtt, Gubonna úton, Petőfi úton, Zrínyi úton, Szeder úton, stb. 
  

 
 
Vízelvezető árok tisztítása 

 


