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Bevezető 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (továbbiakban: ÓVI) 2016. 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 2015. évi átszervezések után intézményünk számos kihívás előtt állt, hiszen 

nemcsak a feladatkörök sokszínűsége, a munkafolyamatok összehangolása, hanem 

az új munkaközösség kialakítása is számos cselekvés elé állított.  

 

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 Ózdi Városüzemeltető Intézmény feladatköréről 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 232/2015.(IX.24.) és 

240/2015.(X.29.) határozatainak döntése értelmében az Ózdi Városgondnokság 

jogutódlással megszűnt az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények 

Gondnokságába (továbbiakban: ÓKMIG) történő beolvadással, továbbá az ÓKMIG 

elnevezése 2015. november 1-től Ózdi Városüzemeltető Intézményre változott. 

Ezen változások következtében az ÓVI feladatkörei a következők: 

 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

meghatározottak szerint: a településrendezés, az épített és természeti környezet 

védelme, a vízrendezés és vízelvezetés, a közterületek köztisztaságának 

biztosítása, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a 

környezet-egészségügyi feladatok ellátása.  

 

- Ózd Város közigazgatási területén belül a közterületek, parkok gondozása, 

csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása, szilárd, nem veszélyes kommunális 

hulladékok begyűjtése, elszállítása, helyi közutak, hidak fenntartása, építőipari 

karbantartási munkák, gyepmesteri szolgáltatás, takarítás, építményüzemeltetés.  

 

- Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 

üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos 

teendők teljes körű ellátása, a főző és melegítő konyhák központi működtetése, 

valamint az érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges 

felújításával kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása.  

 

- Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 

üzemeltetési, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetési tevékenység ellátása.  

 

- Ózdi Művelődési Intézmények (továbbiakban: ÓMI), valamint az óvodák 

költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, a 

bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások bér és 

munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások megtétele. 

 

- Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmények pénzügyi, 

gazdálkodási feladatainak ellátását biztosító tevékenység.  

 

- Ózd Város Önkormányzata által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények 

pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátását biztosító tevékenység.  
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Az ÓVI gazdálkodásáról 
 

Intézményünk számára a fenntartó az önálló működtetési és gazdálkodási 

feladatokhoz 2016. évre 757.723 eFt. önkormányzati támogatást biztosított. Az 

ÓVI megelőző évi feladattal terhelt (közfoglalkoztatás, ill. vásárlások) 

pénzmaradványa 87.684 eFt, melyet a Képviselő testület 2016.05.20-i ülésén teljes 

összegben jóváhagyott (81.047 eFt-ot működési, 6.636 eFt-ot felhalmozási célra). 

A városi hat óvoda feladataihoz a fenntartó 2016. évre összesen 889.285 eFt 

önkormányzati támogatást biztosított. A megelőző évi pénzmaradvány 27.191 eFt, 

amit az óvodák előirányzat módosítása során teljes egészében megkaptak. 

Évközbeni előirányzat módosításra két esetben került sor, melynek következtében 

a módosított költségvetési előirányzat 1.546.062 eFt lett. Az előirányzat 

növekedését elsősorban az államháztartáson belülről átvett támogatások között az 

elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatásra kapott támogatások 

okozzák, amely összeg nagy segítség volt egyes területek előrehaladását illetően. 

A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházási és felújítási munkákat 

intézményünk 3 feladat kivételével elvégezte.  

A közfoglalkoztatásra kapott támogatásból 445.796 eFt személyi jellegű juttatásra 

61.989 eFt munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, 

66.352 eFt pedig dologi kiadásra került felhasználásra. Felhalmozási kiadás 

18.631 eFt volt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.  
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Az ÓVI létszámáról 
 

A sokrétű tevékenységekből adódóan a foglalkoztatottak köre számszerűen 

jelentős, ugyanakkor egyes területeket érintően fontos megjegyezni, hogy mégsem 

elégséges létszámú, illetve a foglalkoztatás jellege a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban felsoroltak közül az összes formát érinti.  

Az ÓVI munkáltatói jogkörébe tartozó közalkalmazottak átlagos éves statisztikai 

létszám: 162 fő. 

 

Az óvodai dolgozók létszáma egy fő engedélyezett eltérést mutat a múlt évihez 

képest, amely az Ózdi Városkerti Óvodát érintette: 

 Ózdi Városkerti Óvodák        30 fő 

 Ózdi Béke Telepi Óvodák      51 fő 

 Ózdi Városközponti Óvodák      55 fő 

 Ózdi Petőfi úti – Csépányi összevont Óvoda    39 fő 

 Ózdi Sajóvárkonyi – Táblai összevont Óvoda    41 fő 

Összesen:   216 fő 

 

A Városüzemeltetetési és Foglalkoztatási Osztály, a Számviteli és Gazdasági 

Osztály, valamint az Iskola- és iskolai konyhaüzemeltetetési Osztály végzettség 

szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

 felsőfokú végzettségűek        18 fő 

 középfokú végzettségűek    125 fő 

 alapfokú végzettségűek       13 fő 

Összesen:   162 fő 

 

 

A közfoglalkoztatottak átlagos éves statisztikai létszáma: 558 fő, mely magában 

foglalja a városüzemeltetéshez, az iskolaüzemeltetéshez, az iskolai 

konyhaüzemeltetéshez, az óvodákhoz kapcsolódó létszámot.  

Az alábbi táblázat bemutatja havonkénti bontásban, hogy intézményünknél a 

hatósági szerződésekben engedélyezett létszám és a tényleges foglalkoztatottak 

létszáma hogyan alakul. 
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A közel 800 fő számfejtését a munkaügyi csoport két részre tagolódva végezte: az 

egyik rész a még átalakulás előtti ún. „ÓKMIG” ágból hozott óvodai dolgozók, a 

külön megállapodás alapján az ÓMI részhez, az iskola- és iskolai konyha 

üzemeltetési osztályhoz, valamint a Számviteli és Gazdasági Osztályhoz tartozó 

akár közalkalmazottak, akár közfoglalkoztatott dolgozók számfejtését végezte, 

melyből a közalkalmazottak létszáma bírt többséggel; a másik rész pedig a 

Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztályhoz tartozó közalkalmazottak és 

közfoglalkoztatottak számfejtését készítette, melyből a közfoglalkoztatotti létszám 

az, ami jelentősebb feladatot jelentett. 

Természetesen a számfejtésen túl a munkaügyi okiratok elkészítése, a 

létszámjelentések alapján az időadatok rögzítése, módosítások készítése, nem 

rendszeres kifizetések kezelése és a napi ügyfélforgalommal járó egyéb ügyintézés 

az, amit a 3 fő közalkalmazottakból és 4 fő közfoglalkoztatottból álló csoport 

végzett. 

 

 

Számviteli és Gazdasági Osztály 
 

Az osztály dolgozói az ÓVI pénzügyi és gazdasági feladatain túl külön 

megállapodás alapján végezték a városi 5 óvoda, és azok tagintézményeinek 

pénzügyi gazdálkodását, valamint az ÓMI szakmai feladatai ellátásához 

szükséges pénzügyi, gazdálkodási feladatait.   

 

Az együttműködés nem csorbította, avagy korlátozta az önálló óvodák és az ÓMI 

szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét, ezért a 

Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési előirányzatuk terhére önállóan 

vállalnak kötelezettséget, önálló munkáltatói jogkörrel rendelkeznek.  
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Személyi, működtetési és felhalmozási kiadások 

 

Az ÓVI, az óvodák, valamint az ÓMI részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési szolgáltatás 
 

Az ÓVI Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztályának, valamint a Számviteli 

és Gazdasági Osztályának együttes átlaglétszáma 64 fő volt 2016-ban. Személyi 

juttatásuk 170.023 eFt és munkaadókat terhelő járulékaik 47.644 eFt, ezek 

összege 217.667 eFt-ot jelentett. 

Az intézmény a fent megnevezett osztályokhoz kapcsolódó feladatainak végzése 

során összesen 84.639 eFt dologi kiadása keletkezett.  

 

Ebből a kormányzati funkciók szerinti könyvelés adatai a következők: 

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. 5 379 eFt 

Más szerv. részére végzett pénzü. gazd. tev. 7 734 eFt 

Állategészségügyi feladatok 4 405 eFt 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 56 868 eFt 

Zöldfelület-kezelés 9 763 eFt 

Egyéb városüzemeltetési feladat 490 eFt 

 

  

Óvodai nevelés ellátás 
 

Ózd Város Önkormányzata által működtetett 5 összevont óvoda 

óvodapedagógusainak, dajkáinak és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban 

dolgozóinak átlaglétszáma 188 fő volt 2016. évben. Személyi juttatásuk 

559.376 eFt és a munkaadókat terhelő járulékaik 160.091 eFt, mely összesen 

719.467 eFt. Az óvodák működtetésének, üzemeltetésének kiadására 53.931 eFt 

ráfordítás történt. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladataira összesen 1.126 eFt került felhasználásra. 

 

 

Gyermekétkeztetés 
 

Iskolai gyermekétkeztetés (a kollégisták étkeztetésével együtt) 

 

Az iskolai főző-, és melegítőkonyhákon dolgozók átlaglétszáma 41 fő. Személyi 

juttatásukra 62.018 eFt és a munkaadókat terhelő járulékaikra 17.007 eFt, 

összesen 79.025 eFt-ot fordítottunk. 

Az iskolák konyháira, mind a 4 főzőkonyha és a 6 melegítőkonyha működési, 

üzemeltetési és élelmezési kiadásaira gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan 

összesen 184.597 eFt került felhasználásra. Beruházási kiadások összege 195 eFt, 

melynek nagy része kis értékű tárgyi eszközbeszerzés volt. 
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Óvodai gyermekétkeztetés 
 

Az óvodák főző-, és melegítőkonyháin dolgozók átlaglétszáma 26 fő. Személyi 

juttatásukra 45.858 eFt, munkaadókat terhelő járulékaikra 12.361 eFt, összesen 

58.219 eFt-ot fordítottunk 2016-ban. 

Az óvodai konyhák, beleértve mind a 6 főzőkonyha és a 7 melegítőkonyha 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos működési, üzemeltetési és élelmezési kiadásait 

összesen 71.695 eFt. 

 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény alapító okirata szerint ellátja a 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az iskolák tekintetében, és 

együttműködik az óvodai étkeztetés biztosításában az óvodákkal.  

 

Étkeztetés az iskolákban: 4 iskolai főzőkonyhában összesen 2.800 engedélyezett 

adagból a konyhai dolgozók naponta 2.522 adag ételt főztek, melyet az 

ÓZDINVEST Kft-től vásárolt 204 adaggal kiegészítve, összesen 2.726 adag/nap 

főzése, illetve tálalása történik intézményeinkben. A főzőkonyhákban szakképzett 

élelmezésvezetők irányításával végezzük az ételek készítését, alapvető törekvés, 

hogy egészséges, minőségi ételt biztosítsunk a gyermekétkeztetésben.  

 

Az ÓVI által működtetett 4 iskolai 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.  

 

Az Újváros Téri Általános Iskola felújítása miatt, konyhája melegítő konyhaként 

üzemelt 2016. első félévében. Az étkezőknek az Árpád Vezér Úti Általános Iskola 

főzőkonyhája biztosította az ételt. 

  

Az ÓVI által működtetett melegítő és tálalókonyhák a következők:  

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 Intézet Ózdi 

Tagintézmény 

konyhája.  
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Étkeztetés az óvodákban: 6 óvodai főzőkonyhában összesen 1.000 engedélyezett 

adagból 622 adag ételt főztek naponta a konyhai dolgozók. Az óvodai melegítő és 

tálalókonyhák számára az ÓZDINVEST Kft-től vásárolt 254 adaggal kiegészítve, 

összesen 876 adag/nap főzése, illetve tálalása történik az óvodákban.  

 

 

Munkahelyi és vendégétkeztetés kiadásai 
 

Az iskolai főző-, és melegítőkonyhákon dolgozók étkeztetésére, valamint a 

vendégétkezőkre fordított kiadások –beleértve a szociális étkeztetés élelmezési 

kiadásait– 17.119 eFt volt 2016-ban.  

 

Az óvodák esetében ez az összeg 5.899 eFt volt. 

 

 

Szünidei étkeztetés 
 

Ózd Város Önkormányzata a közigazgatási területén, illetve életvitelszerűen a 

bejelentett tartózkodási helyén lakó, szünidei gyermekétkeztetésre jogosult 

gyermekek számára a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának 

megszervezéséről 2016. évben is gondoskodott.  

Az önkormányzat és az ÓVI között létrejött megállapodás értelmében az 

intézményünk által működtetett iskolai konyhákban került tálalásra az 

iskoláskorú, az óvodákban óvodáskorú gyermekek szünidei étkeztetése.  

Külön megállapodás alapján az ételt az ÓZDINVEST Kft. készítette el, így az 

intézményeknél csak a tálalás, mosogatás és az ételszállítás költsége jelentkezett. 

Ennek összege az iskolák tekintetében 1.523 eFt, óvodák tekintetében 528 eFt 

volt. 

 

 

Iskolák működtetése 
 

Az iskolai gondnokok, takarítók, karbantartók, gépkocsivezetők átlaglétszáma 

57 fő. Személyi juttatásuk 76.574 eFt-ot, és a munkaadókat terhelő járulékaira 

21.040 eFt-ot, összesen 97.614 eFt-ot fordítottunk. 

Az ÓVI által működtetett iskolák üzemeltetésére 118.285 eFt dologi kiadást 

fordítottunk, továbbá az iskolák működtetéséhez 301 eFt-ért kis értékű tárgyi 

eszközök beszerzése történt meg 2016-ban. 

 

 

Zeneiskola működtetése 
 

A Zeneiskola fenntartási, üzemeltetési költségei 3.588 eFt-ot jelentettek. 
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Közfoglalkoztatás 
 

Az ÓVI és a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya között létrejött hatósági megállapodások értelmében az ÓVI által 

alkalmazott közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma elérte az 558 főt, ideértve 

mind a köznevelési intézmények étkeztetési, karbantartási, takarítási, mind a 

városüzemeltetési feladatokat segítő, ún. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretében foglalkoztatott dolgozókat. Személyi juttatásukra 445.796 eFt, a 

munkaadókat terhelő járulékaikra 61.989 eFt, valamint dologi kiadásokra 

66.352 eFt-ot fordítottunk 2016-ban. Foglalkoztatásukhoz kapcsolódó beruházási 

kiadások összege 12.646 eFt, felújítási kiadások összege 1.457 eFt volt. 

 

A közfoglalkoztatási keretszámok feltöltésénél több problémával is 

szembesültünk. Ezek nyilván nem jelentettek újdonságot, mivel évek óta közel 

hasonló ezen jelenség, de sajnos évről évre nagyobb az igényelt keretszám és a 

betöltött álláshelyek közötti különbség. A szakmunkás munkakörökben egész 

évben hiányoztak alapvető szakmákból munkavállalók pl. lakatos, kőműves, 

továbbá a segédmunkás munkaköröknél is létszámhiányunk volt, ugyanis a 

lehetséges dolgozók a helyben végezhető munka helyett inkább az ún. 

idénymunkákra jelentkeztek dolgozni az ország más területeire is elutazva és 

alkalmi munkákat vállalva (Nyírségben almaszedés, Dunántúlon barackszedés és 

hasonló mezőgazdasági munkák). 

 
 

Az ÓVI-nál 2016. évben megvalósuló közfoglalkoztatási programok és azok létszámadatai  

 

Év Intézmény Program megnevezése Létszám Időtartam 
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ÓVI - iskolai konyhák 

(ÓKMIG) Hosszabb időt. közfogl. 71 2015.09.01 - 2016.02.29. 

ÓVI-Vfo (ÓVG) 

Hosszabb időt. közfogl. - HKF – 

250 132 2015.09.01 - 2016.02.29. 

ÓVI - Vfo 

Hosszabb időt. közfogl. - HKF – 

120 120 2015.11.03 - 2016.02.29. 

ÓVI - iskolai konyhák  Hosszabb időt. közfogl. 35 2015.11.03 - 2016.02.29. 

ÓVI-Vfo   Hosszabb időt. közfogl. - HKF-31 6 2015.11.18 - 2016.02.29. 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. - HKF-12 12 2015.12.07 - 2016.02.29. 

Összesen: 376 
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Az ÓVI-nál 2016. évben megvalósuló közfoglalkoztatási programok és azok létszámadatai  

 

Év Intézmény Program megnevezése Létszám Időtartam 

 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. - HKF-24 24 2016.01.05 - 2016.02.29. 

ÓVI-iskolai konyhák Hosszabb időt. közfogl. 106 2016.03.01 - 2017.02.28. 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. - HKF-398 398 2016.03.01 - 2017.02.28. 

ÓVI-iskolai konyhák Hosszabb időt. közfogl. 7 2016.05.01 - 2017.01.31. 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. 15 2016.06.01 - 2016.10.31. 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. 8 2016.10.17. - 2016.12.31. 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. -  20 2016.10.14 - 2017.01.31. 

ÓVI-Vfo 

Hosszabb időt. közfogl. – speciális 

program 20 2016.07.01 - 2016.11.30. 

ÓVI-Vfo 

Hosszabb időt. közfogl. - HKF-34 

(irattár) 34 2016.11.01 - 2016.01.31. 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. 30 2016.11.01 -2017.01.31. 

ÓVI-Vfo Hosszabb időt. közfogl. 2 2016.12.01– 2017.01.31. 

ÓVI-Vfo 

Hosszabb időt. közfogl. -speciális 

program folytatása 22 2016.12.01 - 2017.02.28. 

ÓVI-Vfo 

Hosszabb időt. közfogl. – 

település karbantartó képzés 12 2016.12.15 - 2017.04.16. 

Összesen: 698 

 

 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény által 2016-ban beadott kérelmek hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programok esetében 

Év Közfoglalkoztató Végrehajtási időszak 
Létszám 

(fő)   

2016 

ÓVI  2016.01.05 - 2016.02.29 24 

Összesen 11 

alkalommal adott be 

kérelmet az intézmény 

2016-ban. 

ÓVI 2016.03.01 – 2017.02.28. 106 

ÓVI 2016.03.01 – 2017.02.28. 398 

ÓVI 2016.05.01 - 2017.01.31. 7 

ÓVI 2016.06.01 - 2016.10.30. 15 

ÓVI 2016.07.01 - 2016.11.30. 20 

ÓVI 2016.10.01 – 2017.01.31. 28 

ÓVI 2016.11.01 - 2017.01.31. 34 

ÓVI 2016.11.01 - 2017.02.28. 32 

ÓVI 2016.12.15 - 2017.04.16. 12 

ÓVI 2016.12.01. - 2017.02.28. 22 

Összesen: 698 
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Felújítások, beruházások az ÓVI-t és az óvodákat érintően  
 

Mindezekről részletesen az alábbi táblázatok nyújtanak részletes, áttekintő 

tájékoztatást. 

 
 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2016. évi felújítási kiadásai 

 

Ssz. Feladat megnevezése 
Teljesítés 

(eFt-ban) 

1. 
Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának 

költségeire  
0 

2. Árpád vezér út 31-37.sz. között aszfaltozás 1 895 

3. Aszfaltozás Szentsimon, Kaffka úton és a posta előtt 981 

4. Vasvár út 64-82.sz. előtt járdafelújítás (Kínai fal) 1 730 

5. Elbontott, használt buszvárók áthelyezése 200 

6. Szenna út teljes hosszára felújítási terv készíttetése 300 

7. Szenna út aszfaltozása 100 m hosszban 1 422 

8. Zrínyi út aszfaltozása 100 m hosszban 2 032 

9. Lyukas zászló emlékmű áthelyezése 711 

10. 

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola  sportcélú és 

minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljes 

körű használatba vételéhez szükséges utómunkálatokra 

1 143 

11. 
Ózd, Szentsimon út 82.sz. alatti ún.Kultúrház ingatlanon található különálló 

épület felújítása 
1 302 

12. 
Ózd, Gyújtó téren található Kisfaludi Strobl Zsigmond: Hengerész című 

szobor talpazatának felújítására 209/2016. (X.27.) határozat 
305 

13. Ózd-Szentsimon, Károlyi Mihály és Liget út (szakaszos) aszfaltozására 893 

14. Tetőszigetelés Apáczai Csere János Általános Iskolákban 2 149 

15. Közfoglalkoztatás: járművek motorfelújítás 165 

 

Mindösszesen: 

  

15 228 
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Az óvodák 2016. évben megvalósult felújításainak kiadásai 

 

Intézmény Tagintézmény Felújítás 

Felújítás Bruttó 

összege 

(e Ft-ban) 

Ózdi Városkerti Óvodák 
Mogyorósvölgyi 

Óvoda 

* Tornaszoba 

fűtésrendszerének 

kialakítása 

480 

Ózdi Béke Telepi Óvodák 

Újváros Téri 

Óvoda 

* Armatúracsere a 

csoportszobákban 
997 

Árpád Vezér Úti 

Óvoda  

*Armatúracsere a 

csoportszobákban 
298 

Ózdi- Petőfi-Csépányi 

Összevont Óvodák 

Petőfi Úti Óvoda * Filagória 450 

Damjanich Úti 

Óvoda 

 Nyílászárók cseréje 910 

*Padlástéri szertár 

kialakítása 
500 

Csépányi Óvoda 

* Nyílászárók cseréje 648 

* Hídfelújítás 502 

Somsályi Óvoda * Nyílászárók cseréje 891 

Ózdi Városközponti 

Óvodák 
Katona Úti Óvoda 

* Konyha burkolása, 

lefolyó vezeték felújítása 
1 891 

Mindösszesen: 7 567 

 

 
 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2016. évi beruházási kiadásai 

 

Ssz. Feladat megnevezése 
Teljesítés 

(eFt-ban) 

1. Volvo használt földmunkagép beszerzése 10 720 

2. Gépkocsi beszerzés városüzemeltetési feladatok ellátásához 1 111 

3. Egyéb kötelező feladatok ellátására 5 177 

4. 2 db közlekedési tükör és 2 db ülőpad kihelyezése 203 

5. Buszmegálló telepítése Vasvár Üzletház előtti térre 1 619 

6. Hirdetőtáblák készítése (28 db) 590 

7. Buszváró telepítése Munkás úti posta mellé 1 680 
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8. Buszváró telepítése a Városházával szemben 1 119 

9. ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től egyéb építmények megvásárlása 5 500 

10. 

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola sportcélú 

és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az 

épület teljes körű használatba vételéhez  szükséges utómunkálatokra 

138 

11. Zöldfelület gazdálkodáshoz kisteherautó beszerzése 1 980 

12. Rieder fűnyíró vásárlása 1 180 

13. Számítástechnikai eszközök beszerzésére 788 

14. 
Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok, munkaruha, beruházások 

anyagszükséglete 
14 401 

15. Új gyepmesteri telep kialakítása  2 804 

16. Komposztáló telep engedélyeztetési elj. igazg. szolg. díja 937 

17. 
Forgalomtól elzárt közterületek védelme érdekében 11 db műkő golyó 

pótlása 
349 

18. Közterületi szemetes edények, egyéb utcabútorok pótlása 528 

19. Domború tükör kihelyezése 150 

20. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 44 

21. 
Zrínyi úti irodaház telefonközpont és készülék pótlása végleges 

meghibásodás miatt 
903 

22. 
Zrínyi úti irodaház egyes irodáiba klímaberendezések telepítése, és az 

Október 23. téren lévők Zrínyi útra történő áttelepítése 
1 238 

23. Jogtiszta Office irodai programlicenc vásárlása 1 080 

24. Glutén és diabéteszes étkeztetés biztosításához edénykészlet vásárlás 144 

25. 
Volvo földmunkagéphez tolólap beszerzése a téli útüzemeltetési 

feladat ellátásához 
1 392 

 

Mindösszesen: 

  

55 775 

 

 
 

Az óvodák 2016. évben megvalósult beruházásainak kiadásai 

 

Intézmény Tagintézmény Beruházás 

Beruházás 

Bruttó összege 

(e Ft-ban) 

Ózdi Városkerti 

Óvodák 

 

 

Alkotmány Úti 

Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök) 
127 

Mogyorósvölgyi 

Óvoda 

 

* Kis értékű (Canon multifunkciós 

irodagép) 

* Kis értékű tárgyi eszk. (hűtő, 

fénymásoló, konyhai eszközök, 

magnetofon, fűnyíró, sövényvágó) 

* Óvodások karácsonyi 

megajándékozása – 

gyermekjátékok 

130 

 

322 

 

 

 

 

70 
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Ózdi Béke Telepi 

Óvodák 

Újváros Téri 

Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök)  

* HSZO óvodások karácsonyi 

megajándékozása – 

gyermekjátékok  

* Számítógép 

13 

 

130 

 

 

100 

Árpád Vezér Úti 

Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök)  

12 

Ózdi 

Városközponti 

Óvodák 

 

 

 

 

Nemzetőr Úti 

Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök) 

165 

Katona Úti Óvoda 

 

* Kis értékű számítástechnikai 

eszközök (billentyűzet) 

* Kis értékű tárgyi eszk. (hűtőgép, 

konyhai eszközök) 

Játéktároló faház 

* Óvodások karácsonyi 

megajándékozása – 

gyermekjátékok 

6 

 

343 

 

128 

130 

Ózdi Petőfi Úti – 

Csépányi 

Összevont 

Óvodák 

 

Petőfi Úti Óvoda 

* Elektromos konyhai tűzhely 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök) 

853 

179 

Damjanich Úti 

Óvoda 

* Kis értékű számítástechnikai 

eszközök (router) 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök) 

6 

 

7 

 

Csépányi Óvoda 

 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök) 

34 

Somsályi Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. (konyhai 

eszközök) 

* Óvodások karácsonyi 

megajándékozása – 

gyermekjátékok 

10 

 

100 

 

Ózdi 

Sajóvárkonyi - 

Tábla Összevont 

Óvodák 

Tétény Vezér Úti 

Óvoda 

* Kis értékű tárgyi eszk. (játékok) 

* Kis értékű tárgyi eszk. (hűtő, 

hangszóró) 

100 

167 

Virág Úti Óvoda 

 

* Fűtéskorszerűsítés (gázkazán, 

gázfűtés kiépítése) 

1929 

Bánszállási Óvoda 

 

* Kis értékű tárgyi eszk. (fűnyíró, 

porszívó) 

* Óvodások karácsonyi 

megajándékozása – 

gyermekjátékok 

120 

 

100 

Mindösszesen 5281 

 

Beruházási támogatásból nagyrészt kis értékű tárgyi eszközök kerültek 

beszerzésre. 
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Bevételek 

 

Támogatások 
 

Önkormányzati támogatás 

Ózdi Városüzemeltető Intézmény 757 723 eFt 

Ózdi Béke Telepi Óvodák 209 533 eFt 

Ózdi Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvodák 164 352 eFt 

Ózdi Sajóvárkonyi – Táblai Összevont Óvodák 165 719 eFt 

Ózdi Városkerti Óvodák 122 376 eFt 

Ózdi Városközponti Óvodák 227 305 eFt 

  Összesen: 1 647 008 eFt 

 

Előző évi maradvány 

Ózdi Városüzemeltető Intézmény 87 684 eFt 

Óvodák  27 191 eFt 

  Összesen: 114 875 eFt 

 

Működési c. támogatás ÁH belülről 

Diákmunka támogatása 5 301 eFt 

Miskolci Törvényszék - népi ülnök tiszteletdíj tám. (Petőfi Úti Óvoda) 42 eFt 

Ózdi Roma Nemzetiségi Önk.tól (Árpád V. Úti Ált. Iskola) 10 eFt 

Közfoglalkoztatás 567 984 eFt 

  Összesen: 573 337 eFt 

 

Felhalmozási c. támogatás ÁH belülről 

Közfoglalkoztatás 18 631 eFt 

  Összesen: 18 631 eFt 

 

   Támogatások mindösszesen:  2 353 851 eFt 
 

 

Intézmények saját működési bevétele  (Áfá-val): 
 

Óvodai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele 2 231 eFt 

Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele 38 202 eFt 

Óvodák munkahelyi és vendégétkeztetés bevétele 12 912 eFt 

Óvodai szünidei étkeztetés bevétele 566 eFt 

Óvodák működési és egyéb bevétele (lakbér, terembérlet,  

sószoba bérleti díja, selejtezés, közüzemi szolg. jóváírás) 2 170 eFt 

Iskolák szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetés bevétele 54 263 eFt 

Iskolai szünidei étkeztetés bevétele 1 440 eFt 

Iskolák helyiségbérlet és egyéb bevétele 18 200 eFt 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemelt. szolg. 63 eFt 
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Kamatbevétel 10 eFt 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 4 639 eFt 

Zöldfelület-kezelés bevétele 651 eFt 

Állategészségügyi feladatok bevétele 627 eFt 

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok bevétele 11 405 eFt 

  Összesen: 147 379 eFt 

 

Felhalmozási bevétel 
 

Tárgyi eszköz értékesítés 83 eFt 

  Összesen: 83 eFt 

 

Átvett pénzeszközök: 
 

Óvodák egyéb átvett pénzeszközei 150 eFt 

  Összesen: 150 eFt 

 

  Bevételek mindösszesen: 2 501 463 eFt 
 

 

 

Vagyonkimutatás 

 

Az alábbi táblázat az ÓVI által működtetett vagyon alakulását mutatja be 

részletesen: 

 

Az ÓVI által működtetett vagyon 2016.12.31-ei állapot szerinti adatai (Ft-ban) 

 

Megnevezés Bruttó érték 
Elszámolt 

értékcsökkenés 
Nettó érték 

Teljesen "0" ig 

leírt vagyon 

Immateriális javak          23 001 838            22 878 206               123 632         22 847 596     

Ingatlanok        495 612 514       3 031 843 796      9 463 768 718         44 383 213     

Gépek, berendezések, 

felszerelések 
       490 560 788          286 907 454         203 653 334        32 857 698     

Járművek          74 045 884            61 381 478           2 664 406         51 410 651     

Befejezetlen beruházás         50 347 609                            -            50 347 609                          -       

Összesen   13 133 568 633      3 340 010 934        9 730 557 699         351 499 158     
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Az ÓVI 45 ingatlan működtetéséért felelős, melyek műszaki állapota korukból fakadóan 

jelentős felújításra és javításra szorul, mely évről évre nagyobb terhet ró az intézményre, 

a karbantartásukért felelős személyekre.  

A gépek, berendezések, valamint a járművek is hasonló helyzetben vannak, hiszen a 

városüzemeltetési feladatellátás és Ózd város közigazgatási területének nagysága a 

járművek esetében a futott kilométer és kopás következtében fellépő szervízelési 

munkálatokat növelik, a gépek esetében pedig a folyamatos használat az, ami lerövidíti 

használati élettartamukat.  

 

 

Az óvodák vagyona 2016. 12.31-i állapot szerint (Ft-ban) 

Megnevezés Bruttó érték 
Elszámolt 

értékcsökkenés 
Nettó érték 

Teljesen "0" ig 

leírt vagyon 

Immateriális javak                 65 000                  65 000                          -                 65 000     

Ingatlanok        715 032 865          123 673 197         591 359 668           5 598 079     

Gépek, berendezések, 

felszerelések 
         69 043 495            52 829 596          16 213 899         39 624 431     

Járművek                          -                              -                             -                           -       

Összesen       784 141 360      176 567 793    607 573 567    45 287 510  

 

 

 

Iskola- és iskolai konyhaüzemeltetési Osztály 
 

Iskola- és iskolai konyhaüzemeltetés 
 

Az osztály iskolaüzemeltetéssel megbízott dolgozói napi szinten ellátták az 

általános iskolák működtetési feladatait, a gondnoki teendőket, épület-

karbantartási, javítási feladatokat, az épületek takarítását. A főző- és 

melegítőkonyhákon dolgozók feladata a gyermek és szociális-, valamint a 

vendégétkeztetés (főzés, tálalás, ételszállítás, a konyhák takarítása).  

Az óvodai karbantartók az Ózd Város Önkormányzata által működtetett óvodák 

napi szintű karbantartási munkáinak elvégzéséért felelősek. Munkájukat egy-egy 

óvodában kihelyezve végzik. 

 

A 96 fő közalkalmazotti dolgozók munkavégzése mellett jelentős létszámú 

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 tetők, lépcsők, 
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vízelvezetők. A feladatok koordinálásával, átirányításokkal sikerült úgy 

végrehajtani a programot, hogy azok ne zavarják az oktatási feladatokat, így a 

programba tervezett nyolc általános iskolában és tizenhárom óvodában történtek 

karbantartási, javítási munkálatok. 

 

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 Ózdi Városüzemeltető Intézményről 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, 

amelyet hosszas előkészítő munka előzött meg. 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 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 osztályt érintő közbeszerzési eljárásról 
 

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

beszerzése és szállítása” tárgyában, mely 9 ajánlattételi felhívást tartalmazott 

96.221.66 eFt összegre. A kiírás közzétételének dátuma 2016.10.12. volt. A 

közbeszerzési eljárás lezárására és a szerződések megkötésére a hiánypótlások 

elhúzódása miatt már csak 2017. év elején került sor 

 

Az osztályt érintően elvégzett munkálatokról részletesen: 
 

  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 a biztonságosabb 

közlekedés miatt. Öt tanterem padlója kapott új 

PVC burkolatot. Új szekrények (fotó) kerültek 

beépítésre az igazgatói irodába, a gondnoki irodába, a tanáriba, illetve tizenhárom 

tanterembe. Az igazgatói és a gondnoki irodák padlója is új burkolatot kapott, 
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továbbá új irodai íróasztal készült a gondnoki és az élelmezésvezetői irodába. Új 

festést és burkolatot kaptak az aulai lépcsőfokok. 

 

 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 (fotó).  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 szivárgott az iskola előterébe. 

Egy 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. 
 

 

Városüzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály 
 

Az osztályra háruló feladatokat a közalkalmazott dolgozók irányításával és 

részvételével közfoglalkoztatott dolgozóink végezték közösen. A hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatási programokban dolgozók a lakosságot, a települést, 

érintő közfeladatokat látnak el. A rendelkezésre álló anyagi fedezet, és dolgozó 

létszám összehangolása révén lehetőségeink szerint végeztük Ózd város területén 

a zöldterületek, parkok gondozását, ill. egyik fő feladatunkat a közterületek 

tisztántartását, kézi úttisztítását, járdák, buszmegállók takarítását, valamint, téli 

időszakban a síkosságmentesítést. 

 

A munkában részt vevő dolgozók segítették a tiszta, rendezett, lehetőség szerint 

egyre virágosabb lakókörnyezet kialakítását és megőrzését, hozzájárultak a 

városlakók közérzetének javulásához.  
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A jelentős támogatási összeget biztosító közfoglalkoztatási programoknál a 

megítélt hatósági szerződés szerinti támogatás és a tényleges kifizetés közötti 

különbségeknek több oka volt, melyek az alábbiakból adódtak:  

 a kiközvetítést követő igen lassú, ill. késői, avagy teljesen elmaradt személyes 

jelentkezés miatt nem volt mód a létszámot megfelelő számban feltölteni; 

 a jelentkezők számának jelentős csökkenése a korábbi évhez/évekhez képest; 

 a valóban felvehető, és munkára alkalmas személyek egyre növekvő hiánya, ill;  

 nem állt rendelkezésre elegendő számú megfelelő szakképzettségű munkaerő, 

így a hatósági szerződés szerinti szakmunkáslétszámot csak segédmunkás 

dolgozóval volt mód feltölteni.  

 

Mindemellett igen jelentős számú a közfoglalkoztatotti létszám cserélődése, a 

fluktuáció, valamint a közfoglalkoztatottak gyakran töltenek betegszabadságon, 

táppénzen, jellemzően hosszabb időt, gyakran fordul elő igazolatlan távollét, ami 

bérköltség-megtakarítást eredményez. 

 

 

Komposztálótelep engedélyeztetése 
 

A Kovács-Hagyó Gyula úton (063/8 hrsz) felépült komposztálótelep kezelését 2016. 

elején kaptuk vissza a Startprogram Irodától. A telep engedélyeztetésének 

előkészítésére szerződést kötöttünk a Good Job Bt-vel. Mivel a telep végleges 

engedélyeztetése a Környezetvédelmi Főfelügyelőség tájékoztatása szerint 4,5 M 

Ft (!) költséggel és 2 év (!) ügyintézési idővel jár, javaslatukra kísérleti működési 

engedélyre adtuk be a dokumentációt. Eszerint eljárva az engedélyt a remélt 2016. 

október végéhez képest ugyancsak 2017. év elejére kaptuk meg (ami azonban még 

így is sokkal korábbi, mint az eredeti, közel két éves engedélyeztetési ügyintézési 

idő lett volna). 

 

 

Gyepmesteri telep terveztetése és engedélyeztetése 
 

A megnövekedett igények miatt szükségessé vált egy új, a kóborló ebek 

befogadását nagyobb számban ellátni képes telep építése Ózdon. Az egyeztetések 

után a legmegfelelőbbnek a Kovács-Hagyó Gyula úti 060/3 hrsz-ú terület 

bizonyult. A területen megfelelő hely áll rendelkezésre és az ott meglévő rossz 

állapotú épület átalakításával és felújításával a szükséges helyiségek 

biztosíthatóak. A tervezéssel megbíztunk egy építési tervezőt, aki elkésztette a 

terveket és elindította az engedélyeztetési eljárását (az építési engedélyt 

2017.01.10-én megkaptuk). 
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Az osztályt érintő közbeszerzésről 
 

A közbeszerzésről szóló törvény értelmében 2016-ban a közbeszerzési értékhatárt 

meghaladó beszerzések okán közbeszerzési eljárásokat kellett indítanunk. Két 

közbeszerzési eljárást indítottunk: egyet az építési és szerelési anyagok, egyet az 

útépítési anyagok beszerzésére. Az első eljárásban a festékek, építőanyagok, 

acéltermékek szerepeltek, nettó 9.614.404 Ft összértékben. A második eljárás az 

aszfalt, útfesték és betontermékekre vonatkozott, nettó 12.692.500 Ft értékben. A 

közbeszerzést 2016. áprilisban indítottuk és az eljárás 2016. június közepére 

fejeződött be. Az eljárás elhúzódása hátrányosan érintette a munkavégzést, mivel 

anyagok hiányában nehézkesen tudtuk a feladatainkat elvégezni. Példa erre az 

aszfaltozási munkák indítása, amit csak június végén tudtuk elkezdeni, ami miatt 

ezen munka egészen október végéig húzódott el, hogy a közbeszerzés 

aszfaltmennyiségét fel tudjuk használni.  

 

 

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 2016-ban a következők szerint:  

 

A lakosság részéről 2016-ban 268 db lakossági bejelentés érkezett, melyek közül 

rögzítésre és a különböző természetű munkák beütemezést követően végrehajtásra 

kerültek. Illetékesség hiányában 35 db bejelentés továbbítanunk kellett. A 

bennünket érintő 233 db bejelentésből 218 db végrehajtásra került, a 2017-es évre 

pedig 15 db átütemezése vált szükségessé. Mindez azt jelenti, hogy a beérkező 

bejelentések ÓVI általi végrehajtása 93,6 %-ban teljesült.  

 

 
Parkfenntartási feladatok 

 

Ózd város zöldfelületeinek gondozása, fűnyírás, összegyűjtés, fák, cserjék és 

sövények ápolás, évelő és egynyári virágok ültetése, gondozása, a város 

villanyoszlopaira, virágfüzéreibe petúniák, muskátlik ültetése jelentették 

tevékenységünk fő vonulatait. Az év folyamán folytattuk a növények, cserjék, fák 

növényvédelmi permetezésének munkálatait. 

A virágültetések munkálatai a ráfordítható összeg nagysága az elmúlt évekhez 

képest emelkedést mutatott, amely növekedésre legnagyobb részt a 

közfoglalkoztatási támogatás dologi költsége miatt volt lehetőség.  

Városunk ismételten nevezett a „Virágos Magyarországért környezetszépítő 

versenyre”, ahol kiemelkedő teljesítményért díjazásban részesültünk. 

 

Éves szinten igen jelentős költséget jelentett intézményünk számára mind a 

lakossági bejelentések kérelme miatti fakivágásokból, gallyazásokból, mind pedig 
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az egyre gyakrabban jelentkező szélsőséges, olykor rendkívül szeles időjárás 

okozta károk miatt szükséges intézkedések fakivágásainak száma (azok  

Polgármesteri Hivatal általi engedélyét követően). A jelentős költség oka, hogy a 

fák kivágásához külső vállalkozó munkáját vettük igénybe, melynek 2016. évi 

költsége 1.778  eFt volt. 

 

A parkfenntartás  területét érintően összesen 129 db lakossági bejelentés érkezett 

(ebből 7 db területi képviselőtől érkezett), melyből a  teljesülés aránya 91 %-os volt.  

 

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: 

 7.000 db egynyári virág kiültetése (fotó 1.), továbbá 100 m3 speciális 

virágföld felhasználásával több területen talajjavítás végrehajtása; 

 12.200 db tulipánhagyma és 6.300 db kétnyári virág elültetése (fotó 2.) ; 
 

      

 

 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 (fotó 1.);  

 a Gál völgye út végén lévő, volt szemétlerakó telep teljes 53.800 m2 

területének fűnyírását, gereblyézését is elvégeztük (fotó 2.); 
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 elvégeztük az Atomium szobor alatti sziklakert kialakítását (fotó 1.); 

 folyamatosan végezzük az Ifjúsági Parkban lévő tanösvény (fotó 2.) és 

csemetekert gondozását; 
 

     

 

 szükség szerint végeztük a növények növényvédő permetezéseit; 

 az elmúlt évben 94 db elkorhadt, balesetveszélyes fa kivágását végeztük 

összesen 88 m3 mennyiségben (néhány esetben azok gyökérzetének 

eltávolításával) melyből 44,1 m3  fát (mérettől függően) az SPI számára 

adtuk át az ún. szociális tűzifaprogram felhasználásához, ill. 42,1 m3 

mennyiséggel pedig a gyepmesteri telep fűtését oldottuk meg; 

 még 2015-ben kiöregedett, viharkáros fák pótlása miatt 122 db fa ültetését 

végeztük el városszerte, továbbá; 

 részt vettünk a szokásos, városi magánszemélyek által elültetésre kerülő 

faültetésben is 53 db fát érintően (a Csónakázó tó mellett, ill. a 

Városközponti parkba); 

 a 2016-os év folyamán is volt ún. határozatos fapótlási kötelezettségünk, 

amely összesen 87 db fa ültetését határozta meg (58 db-tavaszi, és 29 db őszi 

ültetéssel);  

 a közlekedési szempontból veszélyes fák, bokrok metszése szintén 

folyamatos volt; 

 sövény telepítésére, ill. pótlására került sor az alábbi helyeken: Irinyi-Volny 

utak kereszteződésénél 212 db (berberisz  - 106 fm), a Bibó úton 165 db 

(fagyal, hibiszkusz - 83 fm)  valamint a Vasút utcában 400 db (tamariska  - 

200 fm); 
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 közel 300 db ún. BigBag zsák használatának bevezetése történt meg az 

elmúlt évben azok megvásárlását követően, amelybe a levágott 

zöldhulladék, ill. a lehullott lomb szállítás előtti kulturált elhelyezésére 

nyílt lehetőség (fotó); 
 

     
 

 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;   

 a téli Adventi ünnepi hetekre előkészülve elkészítettük, majd el is bontottuk 

a Városház térre kihelyezett adventi koszorút; 

 segítettünk az Óvodáknak, iskoláknak a zöldhulladék elszállításában, 

valamint felmértük a fák állapotát a Katona József úti és a Nemzetőr úti 

óvodában, közreműködtünk a munkák elvégzésében és a gallyak 

elszállításában is. 

 

 

Mélyépítési, valamint szakipari feladatok 

 
Utak, járdák karbantartása: 
 

Az önkormányzati közutak javítási feladatainak ellátásához tartozó munkák egy 

részét 2015. márciusától egészen 2016. október végéig a Belügyminisztérium ún. 

Startmunka program keretében történő pályázati forrás elnyerésével az 

Startprogram Iroda végezte, ami a kátyúzási, részleges aszfaltozási, valamint 

járdákhoz kapcsolódó javítási munkálatokat érintette. Az ÓVI-nak, mint a közutak 

kezelőjének folyamatos nehézséget jelentett az, hogy az utakra, járdákra 

vonatkozó lakossági bejelentések intézményünkhöz érkeztek, ám a feladat SPI 

általi pályázati behatároltságának megkötöttsége okán nem voltak általuk mindig 

kivitelezhetőek a javítási feladat. Ebből adódóan számtalan esetben kellett 

intézményi forrásból a beérkező lakossági, valamint képviselői kéréseket szűkös 

lehetőségünkhöz képest is teljesíteni.  
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A startmunka program 2016. október végén történő befejezését követően 

intézményünk kezdeményezte, hogy az elkövetkező évi program pályázatán már 

az ÓVI vehessen részt, melynek sikere érdekében intézményünk pályázaton 

történő részvétele lehetőségét megvizsgáltuk. Mindaddig, amíg erre sor nem 

kerülhetett (2017. március), és mivel az iroda programja 2016. október végén 

befejeződött, ún. hidegaszfalt vásárlása révén igyekeztünk enyhíteni a városi utak 

nehezen járható állapotán már 2016. novemberétől.  

 

Önkormányzati kérésre még 2016. tavaszán készült egy felmérés, mely 25 utat 

érintően, összesen 18 210 m hosszban változó 3-5 méter útszélességre ( 85 475 m2), 

tartalmazott költségvetési becslést/felmérést arra vonatkozóan, hogy mekkora 

pénzügyi ráfordítást igényelne ezen utak aszfaltburkolattal történő felújítása. 

Ennek nagysága az akkori árakkal kalkulálva közel 515 M Ft volt. 

Mindezt csupán tájékoztató szándékkal kívántam bemutatni azért, hogy érzékelni 

lehessen a nagyságrendet, továbbá azért, hogy ugyan intézményünk a közutak 

fenntartója, ám a költségvetés nyújtotta kereteken belül maradva és a jelenleg 

meglévő dolgozói létszám által a lakossági bejelentések mennyisége, és az általunk 

is több mint 10-20 év óta ismert problémák sokasága nem végezhető el. 

 

Intézményünk a következő konkrét munkákat végezte el e feladatokat/területeket 

érintően: 

 az Interspar és Lidl (fotó 1.) között 4 helyen, továbbá a város több pontján is 

járdalapok lerakásával biztonságosabb közlekedést alakítottunk ki; 

 11 helyen történt meg a járdák akadálymentesítése a város több területét 

érintően (fotó 2-3.); 
 

         

 a Zrínyi út, Penny Market előtt lévő járdaszakaszának javítása 20 m 

hosszban; 

 a Zrínyi út mellékútjának aszfaltozását is elvégeztük; 

 Árpád vezér úton egy megsüllyedt járdaszakasz felbontását, újra burkolását 

kellett elvégezni; 
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 A Bolyki kispiacra vezető igen balesetveszélyes útszakasz aszfaltozását, ill. 

a buszmegállóhoz vezető szakasz egy részét is sikerült javítanunk (fotó 1.), 

valamint a Strand út és Bolyki főút összenyitását követő aszfaltozást 

hajtottuk végre  (fotó 2.); 
 

    
 

  a Vasvár 64-82. számok közötti járdaszakasz újra aszfaltozását 122 m 

hosszúságban  végeztük el; 

 a Vencel téri lépcsősor teljes újjáépítése történt meg, az ott lévő betontámfal 

elbontásával együtt (fotó); 
 

 

 a Balassi úton 5 db autóbeálló aszfaltozását végzetük el;   

  több úton végeztünk salakborítással útjavításokat ( pl. Gubonna, Csépány, 

Szeder, Újtelepi utak); 

 a Vasvár út 8. számnál járdabeszakadás megszüntetése; 

 a Puskás Tivadar út szalagkorlátjának festését 640 m hosszban végeztük el 

(fotó 1.), illetve a Vasvár út szerviz útjának korlátfestését több mint 135 m 

hosszban (fotó 2.); 
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 Centrum mögötti parkolók egybenyitását végeztük el az átjárhatóság 

érdekében, majd a terület aszfaltozása, felfestése következett (fotó 1.); 

 betonozott járda kialakítása közel 16 m hosszban a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Osztályának hátsó bejáratához vezető úton (fotó 2.);  

 a hosszú évek óta elmaradt aszfaltozott teherbejárat kialakítása az Újváros 

téri óvodánál közel 50 m2 területen (fotó 3.);  
 

       
 

 a Zrínyi út Nagyvölgyi úttól kezdődő második 100 m-es szakaszának 

aszfaltozása; 

 a Vasvár út–Malom út kereszteződésénél lévő járda részleges, ill. teljes 

szélességben történő aszfaltozása közel 200 m hosszban, illetve a szembeni 

buszmegálló burkolata nagy részének teljes javítása (fotó 1-2. ) 
 

         

 Lehel vezér úti sportpálya mellett fa támkerítés kivitelezése; 

 Katona József úton fekvőrendőr kihelyezésére, a város több már meglévő 

fekvőrendőreinek újrafestése, illetve a Nád úton fekvő rendőr eltávolítására 

került sor; 

 Bibó István úton a trafóház lépcsőjének újrabetonozása; 

 terelőoszlopok kihelyezése a Huba vezér útra; 

 

 a Max Aicher felé vezető úton 2 db, egyenként 40 m2 autóbeálló készítése 

forgalmi nehézségek miatt (fotó 1.); 

 folyamatosan végeztük a városi gyalogátkelőhelyek jelzéseinek felfestését 

31 helyen, ill. egyéb útburkolati jelek festését városszerte (fotó 2.). 
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Hidak, korlátok, parkolók karbantartása, tárolóhelyek kialakítása: 
 

A kapcsolódó feladatok egy részére a munkatársak helyszíni területbejárásain 

tapasztaltakból, más része viszont baleset miatti rongálódásokból adódóan, ill. 

lakossági kérések alapján került sor az alábbiakat is érintve: 

 

 Bulcsú úti lépcsősor melletti korlát rongálás utáni helyreállítása és festése; 

 a Hétes felé vezető Ív-híd dilatációs lemezének hegesztési munkálata 

rendszeres feladatot jelentett; 

 Nagy Imre úton biztonsági korlát kihelyezése, ill. Somsályon kidőlt 

szalagkorlát visszahelyezésére került sor; 

 Volny József út és rendőrlámpa kereszteződésénél, ill. a Piac út, ill. a Malom 

utaknál lévő 5 db híd festése (fotó 1.),  

 lakossági kérésre 18 db kukatároló kialakítása történt meg közterületen 

(fotó 2.); 
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 a Pap úton a Csónakázó tóhoz vezető fa híd elbontását és új híd építését, ill. 

annak kihelyezését végeztük el (fotók); 

 

     

 Városközponti nagyparkoló térkövezésének, valamint a Gyár úton átvett ún. 

MaNDA parkoló szükség szerinti karbantartásának elvégzése. 

 

 

Az Európai uniós szabványnak megfelelő és hagyományos játszóterek, valamint 
utcabútorok karbantartása: 
 

 tavasztól őszig folyamatos volt a város 20 db európai uniós minősítésű 

játszótereinek  karbantartási  munkálata  (pl. a Szennán lévő játszótér  - 

fotó 1., az Ifjúsági Parkban lévő játszótér - fotó 2.).  
 

     
 

 a rendszeres végzett karbantartás által 154 db kültéri pad javítására, 

hiányzó ülőrészek pótlására, festésére került sor. Minderre az utcabútorok 

élettartamából adódó elhasználódás, és a még gyakoribb rongálás miatt 

került sor (Városközpontban, Vencel téren, a volt Reuma kórház előtti téren, 

Egyházvölgyben, Centerben, Karuban, az Ifjúsági Parkban, a Csónakázó 

tónál, a Rossman melletti, valamint a Kápolnai üzletház melletti padok, ill. 

a város különböző területein lévő játszóterek utcabútorait érintően (fotók) ). 
 



 
 

 

-  33  - 
 

    
 

 játszótér áthelyezése történt meg a Katona József útról a Vasvár 69. sz-hoz; 

 a városi igen nagy számú nem uniós játszótere közül 10 db karbantartási 

munkálatai által az elemek teljes festését is sikerült elvégeznünk (fotók); 
 

      
 

Mindösszesen a játszótéri elemek és egyéb utcabútorok javításokhoz 11 m3 

keményfa, 15 m3 fenyőfa, és 200 l lazúr, ill. további 250 l zománc és kerítésfesték 

került felhasználására, valamint 6 db csúszda, 6 db bébi hinta, és 6 db normál 

hinta szükségszerű, ill. lakossági kérés miatti cseréjét hajtottuk végre.  

 

 

Buszmegállók felújítása 
 

 Három fedett buszváró megrendelését, majd a kihelyezés előtti terület 

szükséges előkészítését végeztük el a Szolgáltató Háznál, a Városházával 

szemben lévő buszmegállónál, továbbá a Munkás úti Posta épülete előtt 

(fotók); 
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 a város 15 db buszmegállójának teljes felújítását végeztük el pl. Ív út, Zrínyi 

út, Rozsnyói út, Susai, Uraji, Csépányi út, Vasvár úti elágazás, Bolyki főút, 

Bolyky Tamás út, Táblási buszvégállomás (fotók). 
 

    
 

 

Belvízelvezetési feladatok 
 

A város területén meglévő csapadékvíz hálózat teljes felmérését, ill. digitalizált 

formában történő elérésének biztosítását 2017. évtől kezdődően törvény írja 

elő. Annak érdekében, hogy mindennek megfelelhessünk, 2016. év tavaszától 

kezdődően több, ezen a téren jártas kivitelezővel folytattunk tárgyalásokat 

azért, hogy mielőbbi döntés születhessen a munkák megkezdése érdekében, 

mely jelentős költséggel jár majd a 2017. évet érintően. Jelentős lépést tudtunk 

elérni 2016. év folyamán e területet érintően, így a 2017. évben a munkák 

elkezdődnek. 

 

Itt is szükséges megjegyezni, hogy a belvízelvezetési feladatok ellátásának 

munkálatai egy részét jellemzően 2016. évben a Belügyminisztérium ún. 

Startmunka program keretében történő pályázati forrás elnyerésével az SPI 

végezte. Ennek ellenére a programjukba be nem tervezett feladatok közül e 

területet érintően a következő munkákat végeztük el többek között: 
 a Móricz Zsigmond út legvégén új áteresz beépítése (fotó 1.); 

 Lyukó völgy vízelvezetési problémájának megoldása betonozással és 

vízelvezető rácsozat beépítésével (fotó 2.) ; 
 

   
 

 Somsályfő buszmegállónál vízelvezetés problémájának megoldása 

betonozással;  

 Árpád vezér úton esővíz elvezetésének megoldása, valamint egy megsüllyedt 

járdaszakasz felbontása, újraburkolása; 
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 Szabó Lőrinc úton vízelvezető akna süllyedésének megszüntetése; 

 Ybl Miklós úton vízelvezető árok kialakítása, betonozása (fotók); 
 

       

 

 a Csépányi óvoda előtti híd teljes újjáépítése (fotók); 
 

    
 

 a Móricz Zsigmond úton vízelvezető árok munkálatainak megkezdése az 

átereszek megépítésével, ill. 2016. őszéig az érintett szakaszon a lakásokhoz 

vezető valamennyi híd elkészítése. A folytatásra a rendkívül csapadékos őszi 

időjárás és az igen alacsony fekvésű terület magas vízállása miatt csak 

2017-ben lesz reményeink szerint mód. (fotó 2.); 

 

      
 

 

Közlekedéshez kapcsolódó ún. forgalomtechnikai feladatok 
 

 A város több pontján megrongált KRESZ táblák helyreállítása, újak 

kihelyezése – 53 esetben; 

 3 db Ózdra érkezőket és távozókat üdvözlő tábla kihelyezése; 
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 a mini KRESZ Parkba 16 db tábla, ill. a hiányzó tartóoszlopok rendelése, 

kihelyezése; 

 Vajda János, Halász, Radnóti és Március 15. utcákba, ill. Ráctag tetőre 

közlekedési tükrök megrendelést követő kihelyezése 6 db; 

 forgalomterelő oszlopok felújítása a Rozsnyói úton, ill. a Vasvár út 2-12. 

szám között 12 db terelőoszlop beállítására került sor.  

 

 

Épületek felújítása, karbantartása 
 

 A Csépányi Kultúrház teljes belső festését végzetük el;  

 a Zrínyi úti telephely zuhanyozóinak, öltözőinek felújítását, festését sikerült 

még év elején elvégezni, továbbá a téli útüzemeltetési feladathoz szükséges 

diszpécseri irodát, valamint még egy iroda felújítását is; 

 három raktárhelyiségben történő rendezést, és selejtezést követően ezek 

közül egy irodává történő alakítását teljes felújítás révén végeztük el; 

 a munkaügyi feladatok ellátásához a telephelyen egy iroda átvételére volt 

szükség a Városi Rendészettől, amit a mellette lévő másik iroda átalakítást 

követő teljes felújításával együtt is;  

 telephelyünk mindhárom szintjének folyosóit, ill. lépcsőházát sikerült 

kifestenünk, illetve az Október 23. térről a munkatársak Zrínyi útra történő 

átköltözését követően az irodákat kifestve adtuk át az Ózdinvest Kft.-nek ; 

 az új, Kovács-Hagyó Gyula úti állategészségügyi telep kialakításának első 

lépései kezdődhettek meg: épület bontási munkálatok elvégzése, 

területrendezési feladatok, kennelek építésének indítása, stb.  (fotók). 

 

      
 

 

Szervizelés, gépjavítási munkálatok, feladatok 

 
 A szervizben mind az ÓVI gépjárműveinek (30+4 db), mind a Startprogram 

Iroda által használt gépjárművek (22 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 a Startprogram Iroda járműveinek időszakos műszaki 

vizsgáztatásra történő felkészítéseinek elvégzése; 
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 a téli útüzemeltetési feladat során használatos gépek biztonságos munkára 

történő felkészítése az őszi, téli időszakban adtak jelentős mennyiségű 

munkát; 

 szerszámkészítés, szerszámfejlesztés, ill. járműbeszerzések lebonyolítását 

is lehetőség szerint a műhely végezte. 

 

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, mely nagyságrendileg éves 

szinten megközelítőleg 500 m3 szemét összegyűjtését jelenti;  

 az Ifjúsági Parkban lévő nyilvános illemhely takarítása és üzemeltetése 

tavasztól-őszig; 

 játszóterek tisztántartása napi szintű, ellenőrzésük folyamatos;  

 az útszegélyek 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 és kapcsolódó területét hetente kétszer ellenőrizve 

igyekszünk rendben tartani, ami komoly nehézségeket jelent amiatt, hogy 

a terület nincs bekerítve, így számtalan rongálásra, és nagy mennyiségű 

és rendszeres szemetelésre kerül sor rendszeresen. 

 

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

Összesen 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 egy-egy nagyobb 

havazás esetén nem elegendő, intenzív hóesés alkalmával a három jármű nem 

képes a gyors úttisztításra! Rendkívüli hóhelyzet esetére szerződést kötöttünk 

több helyi vállalkozóval, valamint az SPI-vel a hóeltakarítás felgyorsítására. 

Vásároltunk 2 db új tolólapot is, melyeket a VOLVO földmunkagépünkre és a 

RIDER fűnyíró traktorra lehet felszerelni. A kéziszerszámok (hólapátok, jégvágó, 

stb.) javítását folyamatosan végeztük.  

A hóügyeletet 2016. december 1-vel indítottuk, így 1 fő diszpécser és 4 fő 

gépjárművezető műszakonkénti, folyamatos munkarendben dolgozott.  

 

2016. januárja az átlagosnál hidegebb, csapadékosabb és nagyon változékony idő 

volt, február viszont az átlagosnál is enyhébb. Többször érkezett kisebb havazás, 

sok volt a lefagyás ami megnehezítette a közlekedést. 2016. december végéig 

számottevő hóesés nem volt, néhány hajnali útlefagyást kellett kezelnünk.  
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Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az elmúlt években megnyugtató változást 

nem tudott elérni úttisztításhoz használatos gépvásárlások terén az 

önkormányzat és intézményünk közösen forráshiányra hivatkozással. Sajnos 

elérhető, és reményt nyújtó pályázati források erre vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésre.  

Mindehhez csupán megjegyezni kívánom, hogy továbbra sincs jelentős mértékű 

változás a tekintetben, hogy a lakosság és egyes intézmények továbbra sem végzik 

el a városi rendeletből fakadó feladataikat saját területük előtt.   

 

Ózd város lakossága elég nagy hányadának nem környezettudatos életszemlélete 

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 az év vége felé, 

melynek következményeit nekünk kellett kezelni. Ezek egyrészt az akkorra 

betervezett egyéb munkák átszervezését jelentették, másrészt többletköltséggel is 

jártak.  

 

 

Gyepmesteri szolgáltatás, valamint rágcsálómentesítési feladatok 
 
 A Rombauer téren lévő gyepmesteri telephez kapcsolódóan 2016-ban 

összesen 735 alkalommal történt intézkedés. A 12+2 kennelben közterületről 

2016-ban 366 db kutya került rövidebb, hosszabb ideig a telepen tartásra, 

ezek közül sikerült „kiközvetíteni” gazdához 191 db, menhelyre pedig 190 db 

kutyát; 227 esetben történt állatelhullásról bejelentés, ill. 79 esetben a 

beszállított állatok betegség miatt elkerülhetetlen altatására került sor; 

 több alkalommal került megszervezésre a gyepmesteri telephez kapcsolódó 

ún. örökbefogadói nyílt nap; 

 ebek oltásának és pótoltásának megszervezése, és lebonyolítása rendben 

lezajlott 2016. évben is; 

 rágcsálómentesítéshez kapcsolódóan az évi kétszeri kampány 

megszervezése, hirdetések megjelentetése, patkányfertőzöttség bejelentések 

kezelése. 

 

 

Egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódóan elvégzett feladatok: 

 

 Öt hónapon keresztül 16 fő munkavállalónk által folyamatosan 

közreműködtünk a ZöldVölgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. kommunális és 

szelektív hulladékgyűjtő edényeinek kiosztásában, azok teljes körű 

adminisztrációjának lebonyolításában: ennek révén 5.415 db szelektív, 740 

db 60 l-es, és 4.750 db 120 l-es edényzet kiosztását végeztük el (fotó 1.) a 

város különböző területein lévő ún. „osztó-pontokon”;  
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 rendszeres, évi 15-17 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, Vasvári sokadalom, 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 indítása 20 fő mentálisan, 

szociálisan vagy egészségügyi okokból ún. hagyományos közfoglalkoztatásba 

nem bevonható álláskeresőknek nyújtott ideiglenes munkamegoldást 

(fotó 2.); 
 

     
 

 a nyári diákmunka megszervezését, koordinációját végeztük el a város 

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

turnusban összesen 78 iskolás gyermeknek nyújtott lehetőséget arra, hogy 

ízelítőt kapjanak a munka világából. Általuk lett számos játszótér környéke 

tisztább, szebb, hiszen nemcsak gyomtalanítási feladatokat láttak el, hanem 

a játszótéri elemek festését is rájuk lehetett bízni megfelelő felügyelettel. Az 

intézményünkhöz tartozó iskolákban is egyszerűbb munkákban vettek részt, 

például gereblyézés, takarítás; 

 hőségriadók esetén a vízosztásban való koordináló közreműködésünk által 

vettünk részt;  

 a „Cipó kő” és „Lyukas zászló” emlékművek áthelyezése, és kapcsolódó 

területrendezési munkálatok elvégzése; 

 Vasvár Úti Általános iskola alsó udvarának járdalapozása, ill. az udvari 

gyülekező tér részbeni aszfaltozás általi javítása, ill. a gyülekező tér 

balesetveszélyes helyzetének megszüntetése;  
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 a Miskolcon megrendezett megyei, és a Budapesten megrendezett országos 

közfoglalkoztatási kiállításokon való részvétel szervezését végeztük (fotó);  
 

 
 

 Trianoni emlékpark kialakításának munkálatai (terület kimérése, oszlopok 

helyének kiásása, helyükre tétele, turulmadár tartóoszlopának elkészítése); 

 a város önkormányzati rendeletében kijelölt kutyafuttatásra alkalmas 2 

területének körbekerítése, melynek területe 4.006 m2, mindezt 76 m2 RDH 

háló, 72 m zárt szelvény, és 126 m szögacél felhasználásával végeztük el 

(fotó 1.);  

 28 db új városi hirdetőtábla méret szerinti elkészítése, festése, valamint a 

kihelyezés megkezdődött 2016. évben, ám annak folytatása 2017. évre 

került (fotó 2.); 
 

      
 
 

 nemzeti és városi ünnepek alkalmával az ünnepi zászlózás elvégzése 750 db 

zászló kihelyezése által történt. 
 

 

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 
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munkánkat, megállapításaik végrehajtását esetenként szűkös költségvetési 

lehetőségeink miatt igyekszünk az egyensúlyt megtartani, ill. van, amit a 

következő évre sorolunk, remélve a forrás akkori, lehetőség szerinti biztosítását.  
 

 

 

Összegzés 
 

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény alapító okirata szerinti tevékenységét 

maradéktalanul, de nem hiánytalanul teljesíti.  

  

Az intézmények 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 igyekeznek megfelelni mind az 

Önkormányzat, mind az intézmények, a lakosok, illetve az államháztartás más 

szereplői részéről felmerő igényeinek. 

 

 
 

 

Határozati javaslat 

 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017. (V.18) határozata 

az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2016. 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 2016. évi szakmai és 

pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester  


