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I. ÓZD VÁROS GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI 

ADOTTSÁGAINAK BEMUTATÁSA 
 

Gazdasági adottságok 
 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014-ben 1582 darab regisztrált vállalkozást tartott 
nyilván Ózdon. A regisztrált vállalkozások száma az elmúlt 1 évben növekedett, mintegy 0,05 
%-kal.  

A vállalkozások összetétele szerint az egyéni, illetve társas vállalkozások aránya: 60:40. A 
város legnagyobb foglalkoztatói: a General Electric és a Johnson Electric Ózd Kft. valamint 
az önkormányzat.  
Az önkormányzat az elmúlt 2014-es évben 9 541 761 EFt összeggel gazdálkodhatott. Saját 
bevételei az alábbiak szerint változtak: 1.099.923 EFt (adók). A város szociális kiadásokra 
810.991.000 forintot fordít. Jelentős probléma és tehertétel a közszolgáltatási díjak 
késedelmes befizetése, meg nem fizetés, illetve ezek behajtása. Az elmaradt adótartozás 
összeg 2014. december 31. napján136.373 EFt. 

Ózd Város Önkormányzata jelenleg az alábbi névértékű részvények, illetve részjegy 
tulajdonjogával rendelkezik: 

1.) 50.000 Ft névértékű részvény BorsodvízZrt.  
2.) 10.000 Ft névértékű részvény ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

3.) 160.000 Ft névértékű részjegy Ózdi Szociális Szövetkezet 
 

Önkormányzati tulajdonú vállalkozások és közüzemek: 
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft., Ózdi Víz- és Csatornamű Kft., ÓZDSZOLG 
Szolgáltató Nonprofit Kft., Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft., ÓZDINVEST Kft., Ózdi 
Kommunikációs Nonprofit Kft., Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 
 
Az önkormányzat az alábbi társulások tagja: 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Ózdi Többcélú 
Kistérségi Társulás, EGTC 
 
 
Társadalmi adottságok 
 

A város népességének száma és összetétele az elmúlt években igen kedvezőtlenül változott. A 
lakosság száma 2006-2014. között 3407 fővel, éves átlagban 426 fővel csökkent, jelenleg 
33.944 fő, amelyből a cigány lakosság lélekszáma jelentős. 
A korösszetétel a következőképpen alakult: 2006-2014. között a 0-17 évesek száma 1327 
fővel, a 18-59 évesek száma 2095 fővel, a 60-69 évesek száma 219 fővel csökkent, míg a 70 
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éven felüliek száma 234 fővel növekedett. A korösszetétel változása azt is mutatja, hogy 
városban az idősebb korosztály aránya folyamatosan növekszik, a város lakossága öregszik. A 
csökkenő lakosságszámon belül igen magas a ténylegesen munka nélkül lévők száma és 
aránya. 
Az elmúlt négy évben Ózdon a regisztrált álláskeresők aránya jelentős mértékben csökkent. 
Az elmúlt év végére a csökkenő tendencia még a gazdasági válság (2008-2009. évek 3600-
3900 fős regisztrált álláskeresői létszám) számadatainál is alacsonyabb létszámot ért el. A 
csökkenéshez hozzájárult az azonos időszak csekély helyi gazdasági bővülése, a munkaügyi 
kirendeltség Nemzeti Foglalkoztatási Alapot és TÁMOP-ot érintő támogatási rendszere (bér-, 
bérköltség-, munkahelyteremtő-, munkahelymegőrző-, vállalkozóvá válás-, első munkahely 
garancia program-, pályakezdők támogatása), a munkahelyvédelmi akcióterv, ill. a 
legjelentősebb csökkenést eredményező elem a különböző közfoglalkoztatási programokban 
résztvevők folyamatosan emelkedő száma is. Tovább folytatódott az egy éven túl regisztrált 
álláskeresők számának csökkenése.  
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a város foglalkoztatási helyzetére vonatkozó 
adatai szerint az álláskereső munkanélküliek száma a 2015. január 20-ai állapot szerint 2901 
fő volt, mely kismértékű csökkenést mutat az előző évek adott hónapjaihoz képest. A térségi 
gondokhoz hasonlóan a városban is magas a szakképzetlenek, valamint a 8 általánosnál 
kevesebb iskolával rendelkezők száma. Nehézséget jelent továbbá, hogy az Ózd városban élő 
nyilvántartott álláskeresők 32,98 %-a már több mint 1 éve nem tud elhelyezkedni. 
 
 
Környezeti adottságok 
 

Ózd Magyarország 28. legnépesebb városa, ami igen előkelő hely a települések sorrendjében. 
Megközelíthetősége közúton és vasúton egyaránt nehézkes, holott hét irányból lehet elérni. 
Közigazgatási területe Szlovákiával határos, de Lengyelország déli határa is mindössze 200 
kilométerre található. 

A lakosság nyitott és felkészült az ipar – akár a nehézipar – fogadására és munkaerő 
igényének kielégítésére. A településen ipari park található és további területek ilyen célú 
kialakítását tervezzük. Jelentős méretű avult telep és roncsolt, ipari terület vár megújításra, 
hasznosításra. A zöldterületi ellátottság jó, a rekreációt csónakázó tó és nagy kiterjedésű 
közpark szolgálja. Több állandó vízfolyású patak fut össze, melyek partjai szintén a 
kikapcsolódás célterületeivé válhatnak.  

Mezőgazdasági területeink adatai: 123,7 hektár szántó, 427,8 hektár legelő, 453,4 hektár erdő 
és fásított terület, 130,2 hektár rét, 51,2 hektár kert, 12,8 hektár gyümölcsös, továbbá 145,9 
hektár beépítetlen terület. A turizmus kiránduló, természetjáró és sport ágának kiszolgálására 
a város térsége kiváló adottságokkal rendelkezik. A városi sportlétesítményeink országos 
jelentőségű rendezvények lebonyolítására is alkalmasak. A kulturális turizmus alapjai szintén 
adottak: Olvasó (művelődési központ), Városi Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény a Skanzennel, 
és a MaNDA. A városban a kereskedelmi, illetve magánszálláshelyek száma: 203. 
A közép-, illetve felsőfokú oktatás bázisa ugyancsak biztosított, az intézményfenntartókkal az 
együttműködés jó. 
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A városi közszolgáltatások megújításra, fejlesztésre szorulnak, a szennyvízhálózat hiányos. 
Az úthálózat és a járdák felújításra szorulnak. 
 

 

II. PÉNZÜGYI ÉS ADÓPOLITIKA 

A város jelenlegi általános és pénzügyi helyzete, költségvetése 
 

A város népességének száma és összetétele az elmúlt években igen kedvezőtlenül változott. A 
lakosság száma 2006-2014. között 3407 fővel, éves átlagban 426 fővel csökkent. A 
statisztikai adatokból megállapítható, hogy a csökkenés állandósult és a kedvezőtlen 
gazdasági kilátások miatt várhatóan a következő években is folytatódik. 

Még kedvezőtlenebb a kép, ha a korösszetétel alakulását is figyelembe vesszük.  
2006-2014. között a 0-17 évesek száma 1327 fővel, a 18-59 évesek száma 2095 fővel, a 60-69 
évesek száma 219 fővel csökkent, míg a 70 éven felüliek száma 234 fővel növekedett. A 
korösszetétel változása azt is mutatja, hogy városban az idősebb korosztály aránya 
folyamatosan növekszik, a város lakossága öregszik. 
Tovább rontja a képet, hogy a csökkenő lakosságszámon belül igen magas a ténylegesen 
munka nélkül lévők száma és aránya. A város lakosságszámának kedvezőtlen változása 
jelentősen visszahat a város pénzügyi helyzetére. A bevételek csökkenése és a szociálisan 
rászorultak számának növekedésével együtt járó, ilyen célú kiadások növekedése révén. 
A lakosságszám és a közoktatást igénybevevők számának folyamatos csökkenése miatt a 
központi támogatások is folyamatosan csökkennek. 
További társadalmi, városüzemeltetési és városfejlesztési problémát jelentenek a ma még 
döntően csak a külső városrészeken tapasztalható, fokozatosan romló állapotok, a 
környezetüket tönkretevő, beilleszkedni és a körülményekhez alkalmazkodni nem akaró 
romboló életmódot folytatók számának és arányának jelentős emelkedése. 
Mindezen kedvezőtlen folyamatok és problémák ellenére a város működőképességét 
megtartotta, a kötelező feladatokat ellátó intézményeinek és egyéb nem kötelező feladatainak 
finanszírozását folyamatosan biztosítani tudta. 

A város megtartó képessége, a szociális feszültségek mérséklése, a folyamatos pénzügyi 
stabilitás megtartása és az önfinanszírozó képesség jelentős javítása csak a jelenlegi 
munkahelyek megőrzése mellett új, és jelentős létszámot foglalkoztató, értékteremtő 
munkahelyek létrehozásától remélhető. 

Az elmúlt négy évben alapvetően megváltozott az önkormányzat feladatellátását, működését, 
gazdálkodását meghatározó jogszabályi környezet, ezzel együtt jelentősen módosult az 
önkormányzati feladatok központi finanszírozásának rendszere. Az önkormányzati feladatok 
jelenlegi finanszírozásában egyre jelentősebb az önkormányzat saját bevételeinek mértéke.  
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Az önkormányzat bevételei 
 
Az önkormányzat bevételeit „kemény” költségvetési korlátként kell kezelni, mivel annak 
alakulását lényegesen befolyásolni az önkormányzat nem tudja, ahhoz csak alkalmazkodni 
tud. 

Az önkormányzat költségvetése működési bevételeinek kb. 49 %-át teszik ki a saját bevételek 
(intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek, maradvány igénybevétele), kb. 51 %-
át a központi forrásból származó feladatalapú támogatások és átengedett központi adó. 
Az önkormányzat a helyi adókról szóló törvény által meghatározott adók közül az 
építményadót és az iparűzési adót vezette be.  
Az építményadó fizetése alól a lakások mentesítésre kerültek.  2007. január 1-től az 
építményadó a gépjármű-tárolók megadóztatása révén a magánszemélyekre is kiterjesztésre 
került. 

Települési adó bevezetésére nem került sor. 
Az önkormányzat állandónak és stabilnak tekinthető működési bevételei a központi 
költségvetésből származnak, annak alakulása érdemben nem befolyásolható, ahhoz csak 
alkalmazkodni lehet. 

Jelentős bevételt jelenthetnek a pályázatokon való sikeres részvétellel elnyert összegek, ezek 
azonban közvetlenül kizárólag felhalmozási célt szolgálnak. Ezeknél a jelentősebb 
forrásoknál is gondot jelent viszont az ezekhez szükséges önerő biztosítása, mivel az ilyen 
célú saját forráshoz is már hitel igénybevétele szükséges, aminek viszont jogszabályi korlátja 
van, illetve döntő többségben kormányengedélyhez kötött. 
 
 
Az önkormányzat kiadásai 
 
Az önkormányzat működési kiadásain belül a legjelentősebb tételeket az önkormányzat és az 
irányítása alá tartozó költségvetési intézmények személyi és dologi kiadásai jelentik. Ezek 
aránya közel 70 %. 

Az intézmények működési kiadásainak támogatásán és a kistérségi feladatok finanszírozásán 
kívül több mint 229 M Ft-ot tesznek ki a működési célú támogatások és pénzeszközátadások, 
melynek jelentős része nem kötelező önkormányzati feladatellátást finanszíroz. 
Az éves felhalmozási kiadások lehetőségeit alapvetően bekorlátozza a rendelkezésre álló ilyen 
célú forrás rendkívül alacsony összege és jogszabály által meghatározott kötöttsége (pl. vízi-
közmű üzemeltetési díjbevétele). 

Jogszabályi korlátok (pl. kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel) miatt a szükséges saját 
forrás gyakorlatilag már csak önerő támogatási pályázatok útján, vagy az önkormányzat 
kötelező feladatainak ellátásához már nem szükséges, forgalomképes befektetett eszközeinek 
értékesítésével biztosítható. 
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Az elkövetkező évek fontosabb célkitűzései 
 

1.) A munkahelyteremtés elősegítése, a lehetőségek szerinti támogatása. 

2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás célú ingatlanok áttekintése, és 
szükséges intézkedések megtétele a lakásgazdálkodás eredményességének 
növelése érdekében. 

3.) A felhalmozási kiadások finanszírozhatósága érdekében az önkormányzati 
feladatellátást nem szolgáló, folyamatos kiadással járó ingatlanok kiadással 
nem járó hasznosítása, értékesítése, valamint az állam közműszolgáltatással 
kapcsolatos célkitűzése és a már eddig meghozott döntéseit figyelembe véve az 
önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában lévő ilyen célú vagyoni 
elemek bevételt eredményező hasznosítása.  

4.) A helyi adóbevétel- beszedés hatékonyságának (ellenőrzés, behajtás személyi, 
tárgyi feltételeinek jelentős javítása) növelése, ezáltal a határidőn túli 
adótartozások jelentős csökkentése. 

5.) Egyéb, önkormányzaton kívüli források (szolgáltatást igénybevevő 
vállalkozások, lakosság stb.) bevonásával jelentős mértékben csökkenteni kell 
a nem kötelező önkormányzati feladatok önkormányzati támogatását.  

6.) Az önkormányzat működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 
keresni olyan adórendszer megteremtésével, mely megfelel a helyi adópolitika 
elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás növelésének. 

Közteherviselés (indokolatlan mentességek megszüntetése, helyi adók 
racionalizálása, hátralékok behajtása, adómorál javítása) biztosítása. Az 
igazságos közteherviselés nem valósulhat meg, ha egyes lakosok nem tartják 
be a közösségi együttélés szabályait. 

 
 

III. VAGYONGAZDÁLKODÁS 
 

Ózd Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközei (Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ kivételével) 2014. december 31-i zárási adatok alapján bruttó 548 M Ft, mely nettó 
értéke az előző évhez képest 1.083 M Ft-tal, bruttó értéke pedig 655 M Ft-tal csökkent. 
A csökkenés oka az, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. 
rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett és forgóeszközöket a vagyonkezelő mérlegében kell kimutatni, ezért a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére vagyonkezelésbe adott, önkormányzati tulajdonú 
vagyonelemek az Önkormányzat mérlegében 2014. január 1. napjától nem szerepelnek.  

A vagyonkezelésbe adott vagyonelemek esetében az adott évben elszámolt amortizációt az 
ingatlanok felújítási, rekonstrukciós illetve karbantartási munkáira kell fordítania, melyről a 
vagyonkezelők - vagyonkezelési szerződésben rögzítettek szerint - kötelesek évente 
beszámolni Ózd Város Önkormányzatának. 
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Az Önkormányzat üzemeltetésre átadott eszközeinek értéke 2014. december 31. napján bruttó 
6.214 M Ft, mely az előző évhez képest nettó 175 M Ft-tal, bruttó értéke pedig 17 M Ft-tal 
csökkent.  

A csökkenés tényezői között számottevő mértékű az ÓHG Kft. üzemeltetéséből elvont 
gépjármű, valamint az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetéséből elvont Sárli-telep (11513/6 hrsz). 

Növekedett azonban az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Zrt. részére üzemeltetésbe 
átadott vagyonelemek mértéke a kombinált csatornatisztító gépjármű átadásával, valamint a 
2012. december 31. napjával megszűnt Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központtól 
átvett vagyonelemek egy része 2014. október 1. napjával a Miskolci Apostoli Exarchátus 
részére átadásra került. 
 

A 2015-2019. közötti időszakra elfogadásra kerülő ciklusprogramban a vagyongazdálkodás 
területén az alábbi ingatlanvagyon állományváltozás realizálását célszerű feladatként 
meghatározni: 
 
 
Az ingatlanvagyonban történő állományváltozások 
 
Az ingatlangazdálkodásnak az önkormányzati vagyon megtartásán és gyarapításán túl az 
alábbi célok megvalósulását kell szolgálnia: 
 

1. A munkahelyek számának növelése, a foglalkoztatás javítása; 

2. Fiatalok helyben tartása, támogatásuk szélesítése; 

3. Helyi vállalkozók és termékek támogatása, fejlesztése; 

4. Intenzív turizmusfejlesztés; 

5. Több befektetés az oktatás, a kultúra és a sport területén; 

6. Bel-és külföldi befektetői tőke idevonzása; 

7. A városban működő társadalmi szervezetek támogatása; 

8. Folyamatban lévő – városképi, szociális és gazdaságfejlesztési funkciójú – projektek 
befejezése és újak indítása. 

A vállalkozási célú ingatlanhasznosítások esetében a közvetett haszonszerzés elvét kell 
érvényre juttatni. Az önkormányzat bevételeinek növelését az ingatlanok kedvezményes 
bérbeadása révén is lehet fokozni. Célunk az üresen, kihasználatlanul álló ingatlanok 
számának minimalizálása, azok vállalkozások, gazdálkodók, társadalmi szervezetek általi 
használata, a társadalmi összhaszon gyarapodása, az állagromlás és a veszteség 
minimalizálása érdekében. 
A lakásgazdálkodás területén célunk a komfort nélküli, avult ingatlanállomány felszámolása, 
illetve új, komfortos lakásállomány létrehozása, továbbá a befektetői tőke, a turizmus 
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különböző ágazatai, a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó funkció és kínálatbővítés 
ingatlanigényeinek kielégítése, lehetőség szerint barna mezős, avult telepek felszámolásával.  

Ingatlanok funkcióváltásának célterületei: 

1.) A város központjában jól hasznosítható ingatlanok megszerzésére célszerű forrást 
biztosítani, mivel így összefüggő önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek 
alakulnának ki a városközpontban. (Iparvasút környékén lévő romos épületek) 

2.)  Az ingatlancserék lehetőségének vizsgálata a város területén 

Az ingatlanvagyon növelés célterületei: 
1.) Meg kell vizsgálni az állami tulajdonú, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

kezelésében lévő és az Önkormányzat feladatkörében hasznosítható egyes ózdi 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  

2.) A város hátrányos települési kategóriába tartozása következtében elérhető előnyök 
kihasználása érdekében folytatni kell az Önkormányzat intenzív pályázati forrás szerző 
tevékenységét. Az Oxigéngyár területén a korábbi ipari ingatlan városfejlesztéssel 
összhangban álló gazdaságfejlesztési célú hasznosítását biztosító lehetőségeket 
indokolt felkutatni. 

3.) Az ózdi martinsalakból készült épületek kárenyhítése kapcsán a 40/2003. (III. 27.) sz. 
Kormányrendelet alapján önkormányzati tulajdonba vehető ingatlanok elfogadása, 
valamint az 1994. évi LIII. törvény módosítás alapján az ingatlanárveréseken 
biztosított elővásárlási jog gyakorlása csak olyan mértékben indokolt, amelyek 
bevételi oldalon legalább az önkormányzati kiadások mértékéig a tárgyévben 
visszatérülnek. Ugyanezeket az elveket kell alkalmazni a beépítési kötelezettség 
teljesítésének elmaradása miatti visszavásárlások, illetve a városrehabilitációs 
felajánlások elfogadása során is. 

4.) Az Olvasó és Kaszinó ingatlanok hasznosítását a beruházási támogatási pályázatban 
vállalt célkitűzéseknek megfelelően biztosítani kell, különös tekintettel a felsőoktatási 
képzés működési feltételeinek tejesítésére. Ezzel egyidejűleg a feladatellátás ágazati 
racionalizálásával összhangban a funkcióátadás következtében kihasználatlanná váló 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb irányú hasznosítását meg kell oldani. 

5.) A város minden területén megfigyelhető az a tendencia, hogy lakóingatlanokat 
hagynak hátra a tulajdonosok, félig lebontva, torzók, falak emelkednek a telek felé. 
Ezek az ingatlanok nagyban rontják a városképet, ezért amennyiben a tulajdonossal 
szembeni intézkedések nem vezetnek eredményre úgy az Önkormányzatnak meg kell 
vizsgálni a tulajdonszerzési lehetőségét, hogy a bontást és a terület rendezését el tudja 
végezni a városkép javítása érdekében, előkészítve ezzel új építési telkek létrejöttét is. 

 
Az ingatlanvagyon csökkenés célterületei: 

1.) A befektetési célú területek értékesítése, különös tekintettel a munkahelyteremtésre 
alkalmas beépítetlen területek vonatkozásában (Sárli-telep, Ózd-Falu, Bolyki főút, 
Ózd-Sajóvárkony-Tábla zöldmezős iparterület térségében). 

2.) Az Önkormányzat a lakás felújítási költségeinek mérséklése, illetve városrészi 
rehabilitáció céljából indokolt bérlakásokat értékesíteni, körültekintően meghatározott 
feltételekkel, az alábbi területeken: 
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a. Hétes telep, 
b. Bánszállás telep, 
c. Somsály: Akna út, Rendelő út, Páfrány út, 
d. Mekcsey út 

3.) A jól hasznosítható, önkormányzati összkomfortos és komfortos bérlakások 
értékesítése nem támogatandó.  
 
 

Önkormányzati portfólió vagyon 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő portfólió vagyon részvények, üzletrészek, értékpapírok 
formájában került az Önkormányzat tulajdonába, elsősorban Ózd város területén átalakuló 
vállalatok vagyonából a belterületi föld értéke után. Az Önkormányzat rendelkezik továbbá az 
önkormányzati feladatellátás érdekében létrehozott gazdasági társaságok üzletrészeivel is.  
Ózd Város Önkormányzata befektetett pénzügyi eszközeinek 2014. évi záró állománya 1.019 
M Ft, melyből a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya 11 M Ft, a 
részesedések állománya 1.008 M Ft, melyből 1.006 M Ft üzletrész, 1,9 M Ft részvény. 
 
Az Önkormányzat portfólió állományában 2014. évben bekövetkezett főbb változások: 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2013. (VI.28.) és 220/2013. 
(IX.13.) határozata alapján 2014-ben értékesítésre került az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, 11.794 db 10.000 Ft névértékű ÉMÁSZ részvény az MVM Magyar Villamos Művek 
Zrt. részére. 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2014. (XII.19.) határozata alapján 
az Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. (a továbbiakban: MÉH Zrt.)  
részvényei értékesítésre kerültek a  „HORVÁTH R+K” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 
a MÉH Zrt. többségi tulajdonosa – részére. Az 1.650 E Ft névértékű részvénycsomag a 
névérték 100 %-ának megfelelő eladási ára, azaz 1.650 e Ft összeg átutalásra került az 
önkormányzat számlájára, a részvények forgatmányozására 2015. február 19-én került sor. 

 
Ózd Város Önkormányzata jelenleg az alábbi névértékű részvények, illetve részjegy 
tulajdonjogával rendelkezik: 
1.) 50.000 Ft névértékű részvény Borsodvíz Zrt.  

2.) 10.000 Ft névértékű részvény ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
3.) 160.000 Ft névértékű részjegy Ózdi Szociális Szövetkezet  
 
Tekintettel arra, hogy a Borsodvíz Zrt-vel megkötött üzemeltetési szerződés 2013. 08. 31. 
napjával felbontásra került, a jövőben célszerű a Zrt-ben lévő részvényünket értékesíteni. 
 
 
Önkormányzati vagyonbiztosítással összefüggő feladatok 
 
Ózd Város Önkormányzata 2014 I. negyedévében „Ózd Város Önkormányzata és 
intézményei részére biztosítási szolgáltatások megrendelése” tárgyú hirdetmény közzététele 
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nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárással – részajánlat-tételi lehetőséggel – általános egyszerű 
közbeszerzési eljárást indított az alábbi biztosítási módozatokra: 

1.) Vagyon- és felelősségbiztosítás: cca. 12 Mrd Ft vagyonértékre + 10% 

2.) Államigazgatási jogkör felelősségbiztosítási fedezete: szakmai felelősségbiztosítás 
az államigazgatásban foglalkoztatott 25 fő + 10% 

3.) Casco biztosítás 27 db gépkocsi + 10%. 
A szerződés időtartama: 2014. április 1-től 2016. március 31-ig, 3 éves utófedezettel a 
bejelentés időtartamára. 
 
Az Önkormányzat 2014. évben összesen 7.193 e Ft biztosítási díjat fizetett, melyből a vagyon 
és felelősségbiztosítás díja 5.726 e Ft, a CASCO biztosítás díja: 1.178 e Ft, a 
felelősségbiztosítási díjak: államigazgatási jogkör 250 e Ft, kötelező gépjármű-felelősség 
biztosítás: 39 e Ft, visszatérítés 64 e Ft. 

A biztosításba bevont szervezetek fenti díjakból 2014. I-IV. negyedévben összesen 6.574 e Ft 
biztosítási díjat fizettek meg az Önkormányzat részére. 
 
 
Önkormányzati tulajdonú vállalkozások működése 
 
Ózd város településüzemeltetési feladatait ellátó társaságok, illetve intézmény 
vonatkozásában az önkormányzati vagyonnal történő hatékony gazdálkodás szempontjait kell 
előtérbe helyezni. Ennek keretében kell az Önkormányzatnak a tulajdonosi jogokat 
gyakorolni. E célkitűzések megvalósítását az egyes társaságoknál részletezett konkrét 
feladatokkal kell teljesíteni. 
Át kell tekintetni az önkormányzati tulajdonú gazdasági táraságok és az önkormányzati 
alapítású intézmények működését, és a hatékonyabb gazdálkodás érdekében fel kell mérni a 
racionalizálási lehetőségeket, illetve egyes társaságok esetében át kell gondolni a további 
működtetés lehetőségeit. 
 
 
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 
 
A társaságnak továbbra is racionális és takarékos gazdálkodást szükséges folytatni annak 
érdekében, hogy a lakosságtól a jogszabályok alapján beszedhető távhőszolgáltatási díjak 
fedezetet nyújtsanak a Kft. felmerülő költségeire. 

A hőtermelés földgáztól való függőségét csökkenteni szükséges, részben Ózd a termelt 
energia-növények felhasználásával (faapríték-tüzelésű 3 MW-os fűtőmű építése, majd 
bővítése egy újabb 3 MW-os kazánnal.) 
Vizsgálni kell a primer és secunder oldali hőveszteség csökkentésének lehetőségeit (szabadon 
szerelt távhővezetékek földbe fektetése a piac és Kisamaerika térségében). 
Fontos célkitűzésként jelenik meg a Távhő-felhasználók komfortérzetének növelése egyedi 
szabályozhatósággal, költségosztással (szolgáltatói hőközpontok teljes megszüntetése, 
átalakítása felhasználói hőközponttá, felhasználók radiátorainak szabályozhatóvá tétele, 
egyedi költségosztóinak felszerelése.) 
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Emellett a bevételek növelése érdekében szükséges a felhasználói kör bővítése (távhővezeték 
közelében egyedi földgáz-fűtéssel ellátott társasházak távhőre csatlakoztatása). 
Megfontolásra kerülhet környezetvédelmi szempontból a társasházak támogatása, ha a 
használati melegvizet részben napkollektorral kívánják előállítani. 
További fejlesztési lehetőségként meg kell vizsgálni a hőközpontok számítógépes felügyeleti 
rendszerének teljessé tételét, hőmennyiségmérők távleolvasásának megoldását. 
Egyidejűleg figyelemmel kell kísérni az állami közműszolgáltatóval kapcsolatos kormányzati 
elképzeléseket, és ha szükséges, akkor ennek megfelelően kell döntést hozni a Kft. további 
működéséről. 
 
 
Ózdi Víz- és Csatornamű Kft.  
 
A Kft. a jogszabályi változások következtében már nem lát el víziközmű-szolgáltatói 
tevékenységet, 2013. szeptember 1-től az ÉRV Zrt. lett a törvényi előírásoknak megfelelő 
szolgáltató Ózd Városban. 
Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítását követően 2015. május 1-től a 
Strandfürdő és Kemping üzemeltetése is elvonásra kerül a Társaságtól. 
A Svájci Magyar Együttműködés keretében támogatott Ózd városi ivóvízellátási rendszer 
fejlesztése és fenntartható irányítása projekt előre láthatóan 2015. évben véget ér, így a Kft. 
gyakorlatilag tevékenység nélkül marad, csak a régi uszoda őrzésének biztosítását kell 
ellátnia. 
Mindezek miatt szükséges lesz áttekinteni a társaság további működtetését, amennyiben a 
saját bevételei nem biztosítják a fedezetet a felmerülő költségekre, sor kerülhet a Kft. 
megszüntetésére. 
 
 
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. meghatározó tevékenysége – több átszervezést 
követően - a pályázati támogatásokkal megvalósítható, önkormányzati feladatellátást segítő 
projektek előkészítése és megvalósítása. Ózd Város Önkormányzata 2015. évtől saját maga 
valósítja meg a Startmunka programok lebonyolítását, amelynek következtében a Társaság 
tevékenysége újabb átszervezésen megy keresztül. A jelenleg működő szervezet elsődleges 
feladata az egységes területalapú-, és egyéb mezőgazdasági támogatással valamint az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos ügyintézés. További tervek között szerepel Ózd város 
érdekében megvalósítandó projektek benyújtásával, és megvalósításával kapcsolatos 
projektmenedzsmenti teendők ellátása, amely a Társaság felmerülő kiadásaira fedezetet 
nyújthat.  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdők átkerültek a Társaság vagyonkezelésébe, ezáltal 
megkezdődhetett az önkormányzati erdőkkel való gazdálkodás, közelítve ahhoz a célhoz, 
hogy az erdő bevételt hozzon, és ne csupán kiadással járjon. Az erdőgazdálkodás területén 
elsődleges cél, hogy az erdők üzemtervezése megvalósuljon, hiszen ez elengedhetetlen 
feltétele a gazdálkodás megkezdésének. A Társaság erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele a 
vagyonkezelésbe vett erdőterületek egy részén a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
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Igazgatóságánál már az elmúlt évben megtörtént. A társaság átszervezése során ezen 
feladatok ellátását is át kell értékelni. 
 
 
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. 
 
Az ÓHG Kft. közszolgáltatási tevékenysége 2014. október 1-től megszűnt. Mivel a 
jogszabályi környezet nem tette lehetővé, hogy az ÓHG Kft. a továbbiakban közszolgáltatási 
tevékenységet végezzen, ezért fő profiljának híján nem maradt tevékenysége, emiatt további 
sorsa rendezendő. 
 
 
ÓZDINVEST Kft. 
 
A társaság tevékenysége a korábbi döntéseknek megfelelően igen szerteágazó lett, a korábban 
átvett nem lakáscélú ingatlanok kezelése, temetőgondnokság és piacfelügyelet mellett 
kiegészült a lakáscélú ingatlanok kezelésével, és a vendéglátási divízióval is. Szükséges 
áttekinteni a Társaság működését, feltárni a kihasználható erőforrásokat, annak érdekében, 
hogy a Kft. minimális önkormányzati támogatással legyen képes ellátni a feladatait. Meg kell 
vizsgálni, hogy a Társaság tulajdonában lévő gázvezeték-hálózat értékesítése eseten a bevétel 
hogyan és milyen ütemben vonható el, illetve az emiatt fellépő bevételek hogyan 
ellensúlyozhatók. Szükséges továbbá áttekinteni a Társaság működését, melynek keretében a 
bérlakás-állomány felülvizsgálatára is sort kell keríteni. Az ésszerű és költséghatékony 
lakásgazdálkodás kialakításához szükséges a jellemzően komfort nélküli lakásokat 
értékesíteni. 
 
 
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
 
Az Ózdi Városi Televíziónál a digitális adó cseréje néhány évvel ezelőtt egy pályázati forrás 
segítségével megtörtént, de elmaradt a stúdió, a vezérlő technikai eszközeinek korszerűsítése. 
Pályázatok bevonása indokolt további források előteremtéséhez. A mai korszerű televíziózás 
megköveteli az élő kapcsolások, helyszíni bejelentkezések igényét is, e technikai feltételek 
megteremtése is az egyik útja lehet a minőségi továbblépésnek. 
A város lakossága továbbra is igényt tart az írott, nyomtatott információkra is.   
A város honlapja a jelen és természetesen a jövő, mivel az az országos és a nemzetközi 
információtovábbítás leggyorsabb, egy széles korosztályban leghatékonyabb eszköze.  
 
 
Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 
 
Ózd Város Önkormányzata az 55/2015. (III.20.) határozatnak megfelelően 2015. április 1-i 
dátummal alapította meg a Kft-t a sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 
megnövekedett vagyon üzemeltetése, az ebből adódó jelentősen kibővült feladatok ellátása 
céljából. A Kft. a feladatellátást 2015. május 1-től kezdi meg. A Társaság működésének célja, 
hogy a takarékos gazdálkodás figyelembe vétele mellett, megfelelő szakmai színvonalon 
üzemeltesse az átvett létesítményeket, illetve lehetőség szerint fejlesztéseket, 
korszerűsítéseket is megvalósítson. 
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IV. VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSRENDEZÉS, 

VÁROSREHABILITÁCIÓ 
 
 
A városfejlesztés, városrendezés alapelveit, annak főbb irányait az Önkormányzat a 
Településfejlesztési Koncepcióban, az Integrált Településfejlesztési Stratégiában, valamint 
településrendezés egyéb eszközeiben (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv) határozza meg. Ózd város Településfejlesztési Koncepciója 2010. évben 
került elfogadásra, mely a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. A tervben 
foglaltak összességében az elkövetkezendő időszakban is aktuálisak. A középtávú – a 2014-
2020. Európai Uniós ciklussal összhangban lévő – Integrált Településfejlesztési Stratégia 
(ITS) kidolgozását viszont már 2015. évben el kell végezni. A Belügyminisztérium Európai 
Uniós pályázati forrás igénybevételével a járásszékhely városok vonatkozásában az ITS-ek 
kidolgozását térítésmentesen felajánlotta, melyet az Önkormányzatunk elfogadott. A 
dokumentum elkészítése jelenleg a tervezési fázisban van. A településrendezés fő irányait 
tartalmazó Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat, valamint a Szabályozási 
Terv 2011. évben lépett hatályba, majd 2013. évben felülvizsgálatra került. Az ITS 
elfogadását követően át kell tekinteni a dokumentumokban meghatározott célokat, és 
amennyiben szükséges, azokat összhangba kell hozni. Valamennyi terv elkészítésénél 
alapvető cél, hogy az Önkormányzat a városfejlesztés és városrendezés sajátos eszközeivel 
elősegítse a gazdasági-, társadalmi- és a lakókörnyezet továbbfejlesztését, Ózd kistérségi, 
járási központi szerepének további erősítését, továbbá a térséggel – beleértve ebbe a 
határontúli területeket is – való közvetlenebb kapcsolat kiépítését. A dokumentumokban 
kiemelt témaként kell foglalkozni a településünkön lévő szegregációs területekkel, 
folyamatokkal, megoldást keresve azok újratermelődésének megakadályozására, lehetőség 
szerinti csökkentésére.  
A városfejlesztési programok között meg kell említeni a 2010-2011. évben megalkotott 
Rombauer Tervet, mely a város és térsége fejlesztési céljait foglalja össze, magába foglalva a 
helyi versenyképesség javításának, a munkahelyteremtésnek és a helyi gazdaság 
fejlesztésének lehetséges irányait, melyek jó része ma is aktuális és élő feladata kell legyen az 
Önkormányzatnak. 

Ózd Város Önkormányzatának a helyi gazdasági életben eddig is meghatározó szerepe volt 
azzal, hogy kialakította a beruházásokhoz szükséges helyi alapinfrastruktúrát, a 
városrendezési tervének megalkotásával és beruházásaival formálta a városképet, a 
közszolgáltatások szervezésével és a településüzemeltetési feladatokkal biztosította a város 
működőképességét.  
A városfejlesztés területén az elmúlt években több olyan projekt is elindult, melynek 
megvalósítása, továbbfejlesztése érinti a 2015-2019. évi önkormányzati gazdasági ciklust is. 
A vaskohászati tevékenység „romjain”, az Ózdi Ipari Park területén a város életében új 
fejezetet nyitó idegenforgalmi, turisztikai elemként fog 2015. évben megvalósulni az Ózdi 
Gyártörténeti Emlékpark és Élményközpont, a MaNDA beruházásában a Nemzeti Kulturális 
Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ 
(Kulturális GPS), valamint a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark. Az elkövetkezendő időszak 
fontos feladata, hogy ezen milliárdos nagyságrendű beruházások a terveknek megfelelően egy 
új, egyedülálló szolgáltatással hatékonyan segítsék a város fellendülését. Kedvező 
tapasztalatok esetén indokolt lehet a komplexum továbbfejlesztése.  
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A városrehabilitáció keretében mindenekelőtt be kell fejezni a már folyamatban lévő Európai 
Uniós projekteket (Szociális Városrehabilitáció a Velence telepen I. és II. ütem). Az 
elkövetkezendő időszakban keresni kell további támogatási lehetőségeket újabb projektek 
indításához. Azon területeken pedig, ahol pályázatok keretében városrehabilitációra nincs 
lehetőség – ezek jellemzően a peremterületek, kiemelten Sajóvárkony, Somsály, Újtelep, 
Hétes Telep térsége – az Önkormányzat saját forrásból hajtson végre fejlesztéseket. 
 
 
Ózd és a turizmus  
 
A város és környéke jelentős idegenforgalmi célponttá válhat. Az ide látogató turista egy 
komplett programcsomagot kaphat magában Ózdon is. Tudunk neki annyi program 
lehetőséget kínálni, hogy napokat töltsön el a város szálláshelyein, ezzel is növelve a 
vendégéjszakák számát, ezzel együtt pedig a bevételt. Az országba érkező nagyszámú lengyel 
és szlovák turista jó része keresztülhalad rajtunk miközben neves magyarországi 
célállomásokra tart pihenni, kikapcsolódni. A közeljövőben egy új határátkelő is kialakításra 
kerül közvetlenül a város határában, Ózd Susa városrésze és a Szlovák oldali Jéne település 
között. Így a forgalom még inkább a városba fog összpontosulni. A jövő célja, hogy a rajtunk 
áthaladó turistákat, programokkal, megfelelő színvonalú kikapcsolódási lehetőségekkel, 
jelenleg is épülő új élmény központjainkkal Ózdon tartsuk, több napos programot kínálva 
nekik. 

Vonzó szálláshelyek alakíthatók ki a gyári hagyatékainkból. Kisamerika sor, Nagyamerika sor 
és Velence épületei különleges jellegzetességgel bírnak, melyeket felújítva, apartmanként, 
szálláshelyként hasznosítva a városba érkező turisták olyan miliőt kapnak, amit csak Ózdon 
tapasztalhatnak meg. Városunk méltán lehet híres turizmusáról, ha jól és okosan alakítjuk ki 
annak feltételeit. A szálláshelyek bővítésére és ilyetén módon való kialakítására célszerű 
befektetőket bevonni. 
 
 
Környezetvédelem (hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, zöldterület gazdálkodás) 
 
Az Önkormányzat kötelező és szabadon választott feladatainak ellátása során folyamatosan 
szem előtt tarja a települési környezet károsításának, szennyezésének megelőzését, a jó 
környezeti állapot kialakítását. A területhasználat, a közszolgáltatások szervezése és minden 
egyéb, a környezeti erőforrások használatával járó tevékenysége során törekszik a 
szükségletek fenntartható módon történő kielégítésére. Kiemelt célnak tekinti az egészséges 
környezetet, ezáltal jobb életminőséget biztosítva a jelen és a jövő generációk számára. A 
gazdaság remélt fejlődése sem járhat a környezeti elemek állapotának romlásával, ezért 
minden jelentős önkormányzati döntés előtt mérlegeli annak környezetvédelmi vonatkozásait. 
Az Önkormányzat középtávú környezetvédelmi céljait, feladatait jelenleg a 2013-2018. 
közötti időszakra készült Környezetvédelmi Program tartalmazza. A Környezetvédelmi 
Program az uniós szinten is megfogalmazott fenntarthatóság jegyében készült, megfelelő 
kereteket biztosítva az önkormányzati környezetvédelmi tevékenységnek. 2013-ban elkészült 
és jóváhagyásra került továbbá Ózd Település Fenntartható Energia Akcióterve.  
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Hulladékgazdálkodás 
 
A kötelező önkormányzati feladatellátásnak a hulladékgazdálkodás - ezen belül a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása - az egyik olyan részterülete, amelynek a 
környezet minőségére gyakorolt hatása közvetlenül érzékelhető, ezért a közszolgáltatás 
folyamatos biztosítása és színvonala kiemelt fontosságú.  
Az elmúlt időszakban az önkormányzati hulladékgazdálkodás az ISPA támogatással 
kialakított Sajó-Bódva Völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való csatlakozással 
gyökeresen átalakult, alkalmazkodva a hatályos jogszabályok által támasztott 
környezetvédelmi követelményekhez. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint is kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, 
melynek  közegészségügyi és környezetvédelmi vonzatai vannak.  

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 
kötődésünk nem csak jogi jellegű, hanem a pályázatok (ISPA, KEOP) révén megvalósult, a 
közszolgáltatás ellátásához elengedhetetlenül szükséges hulladékgazdálkodási létesítmények 
társulási tulajdona miatt is fennáll, és földrajzi adottság is. A Társulás tulajdonában vannak a 
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum létesítményei és a rendszerhez való kapcsolódást biztosító 
Ózd-Centeri hulladéktömörítő- és átrakó állomás is. A szelektív hulladékgyűjtést és a 
hulladék újrahasznosítását - összességében a hulladék lerakótól való eltérítést - célzó, 
folyamatban lévő projektek is társulási keretek között valósulnak meg. 

A Társulás illetve a térségi hulladékgazdálkodási rendszer melletti elkötelezettség ezért a 
következő időszakban is meghatározó lesz az önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátásában. Ugyanakkor célként határozható meg, hogy mind a Társulás, mind a társulási 
tulajdonban lévő ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésében növekvő - a 
lakosságszám aránynak megfelelő - súlyt és befolyást kapjon Ózd Város Önkormányzata. 
Az egyéb hulladékoktól eltérően az építési-bontási hulladékok kezelésére is keresni kell a 
szabályos, de költségtakarékos helyi megoldást. 
 
 
Vízgazdálkodás 
 
A környezetvédelem egyik legfontosabb részterülete a vizek védelme, a vízgazdálkodás. Az 
Önkormányzat által ellátandó alapfeladatoknak is fontos részét képezi a vízgazdálkodás, ezen 
belül: 

 az egészséges ivóvíz biztosítása, 

 a szennyvízkezelés, valamint  

 a vízrendezés, vízelvezetés. 
A vezetékes ivóvízellátás gyakorlatilag a város teljes területén kiépített. A Svájci - Magyar 
együttműködés keretében megvalósuló, befejezéséhez közeledő rekonstrukciós projekt révén 
felújításra kerültek az elavult vezetékszakaszok, és az ellátás biztonsága is javul. 
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége azonban a családi házas beépítésű területeken 
továbbra is hiányos. Pályázati támogatással folyamatban van az új szennyvíztisztító telep 
megépítése, a szennyvízcsatorna hálózat bővítését azonban az elmúlt időszakban szűkítésre 
került célterületeken sem sikerült megoldani. Az Önkormányzatnak a következő időszakban 
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tovább kell dolgoznia annak érdekében, hogy a kijelölt célterületeken megvalósuljanak a 
szennyvízcsatorna bővítések, ezzel csökkentve a víz és a talaj „közműolló” miatti 
elszennyeződését. Az egyedi szennyvízelhelyezés szabályozása érdekében a 
szennyvízcsatorna projektből kimaradó településrészekre el kell készíteni a Települési 
Szennyvízkezelési Programot.  

Az elmúlt években elkészült a nagyobb patakok (Hangony patak, Hódos patak) 
mederrekonstrukciója. A következő időszakban az árvízvédelmet is biztosító rendezett 
mederállapotok fenntartása a cél, együttműködve az illetékes állami szervekkel. Ezen 
túlmenően nagyobb figyelmet kell fordítani az értékes élővízfolyások tisztaságára, a meder és 
a partok folyamatos gondozására is, egyes szakaszokon akár sétautak kialakításával elősegítve 
vizek rekreációs hatásának érvényesülését. 
 
 
Zöldterületek, erdősítés 
 
A zöldterületek gondozottságának mértéke, színvonala az elmúlt időszakban tovább 
növekedett. Mindez azonban elsősorban a központi területeken, a városrehabilitációs 
programban is érintett településrészeken volt látványos. Különösen az allergén 
gyomnövények terjedésének megakadályozása érdekében a peremterületeken, mellékutak 
mellett lévő önkormányzati területeken is cél a legszükségesebb gondozottsági szint elérése. 
Az önkormányzati területek rendben tartása erkölcsi alapot nyújt ahhoz is, hogy szigorúbban 
fel lehessen lépni a saját területüket elhanyagolt, gyomos állapotban tartó tulajdonosok ellen. 
A gondozott vegetáció megakadályozza az allergén gyomnövények terjedését, a rendben 
tartott (gyommentes) terület tűzmegelőzési, tűzbiztonsági szempontból is kiemelkedően 
fontos.  

Az Önkormányzat hosszú évek óta törekszik a várost övező kopár domboldalak fásítására, 
erdősítésére. A korábbi évek tanulmányai szerint a városközeli dombok erdősítése nagyban 
hozzájárulna a szél- és vízerózió által pusztuló talaj megkötéséhez. 
Az erdősítés ezen hatása hosszú távon a patakok feliszapolódását is lényeges mértékben 
csökkentené, megtakarításokat eredményezve a fenntartásban és csökkentve az árvízveszélyt. 
A területi adottságok miatt – meredek domboldalak, elaprózott területek – városunk 
környékén elsősorban a „hagyományos”, őshonos fafajtákkal történő erdőtelepítésnek, 
fásításnak van létjogosultsága. Mivel ebben az esetben a telepítésre fordított befektetések 
megtérülési ideje lényegesen hosszabb mint az energia ültetvények esetén, ezért fokozott 
állami támogatásra lenne szükség. A telepítések egyéb előnyeit – pl. foglalkoztatás – tekintve 
azonban a ráfordítások társadalmi szinten megtérülnének. Az erózió elleni védelem mellett 
természetesen az erdő általános közjóléti, környezetvédelmi szerepét is figyelembe kell venni, 
amikor az erdőtelepítések fontosságát hangsúlyozzuk. 
Az energetikai célú, fásszárú biomassza energiaültetvények telepítése jelentős zöldfelületek 
kialakításának lehetőségét teremti meg, az ültetvények telepítése, gondozása pedig 
foglalkoztatással társul.  

Az előrelépésnek, további ültetvények telepítésének azonban feltétele megújuló biomassza 
energiahordozóval (faapríték) üzemelő kazán(ok) telepítése a városi távhőellátásban (a 
földgáz tüzelőanyag egy részének kiváltásával, a távhőellátás gázfüggése is mérséklődik).  
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Közlekedésfejlesztés 
 
Az elkövetkező öt év egyik, ha nem a legfontosabb – és az itt élők számára létfontosságú – 
feladata új munkahelyek teremtése. A térség társadalmi-gazdasági fejlődését, a jelen nehéz 
gazdasági helyzetből történő kitörést jelentősen – sajnos hátrányosan – befolyásolja a közúti 
és vasúti megközelítés lehetősége, a megközelíthetőség jelenlegi színvonala.  
A potenciális befektetők már írásos megkereséseikben is autópályához, autóúthoz 30 perces 
elérhetőségre található helyszínek iránt érdeklődnek. A mai termelőüzemek alacsony 
alkatrész, illetve alapanyag készletekkel dolgoznak, a just-in-time beszállítású logisztikai 
rendszerekben az alapanyag/alkatrész, illetve késztermék szállításban a közút vált 
dominánssá.  

Településünk közlekedési szempontból kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedésű. Sajnos az eddig 
megvalósult, illetve folyamatban lévő országos közúthálózat fejlesztések (M3 autópálya, M30 
autóút, 26. sz. főút 2x2 sávosítása Sajószentpéterig) közvetlenül csak kevéssé érintik Ózd 
megközelíthetőségét, az egyetlen biztató kivételt a 21. számú főút jelenti. Az idei évben 
indított projekt a Lőrinci, Szurdokpüspöki-Bátonyterenye szakasz négynyomúsítását (2x2) 
tartalmazza.  

A közlekedésfejlesztési elképzeléseket finanszírozás oldaláról erősen korlátozza, hogy az 
Európai Unió a 2014-2020. támogatási periódusban, közúti közlekedés területén csak az ún. 
TEN-T hálózat (transzeurópai autópálya és autóút hálózat) fejlesztésére nyújt támogatást, 
tehát a Magyarország, illetve Ózd szempontjából kiemelten fontos kétszámjegyű országos 
főútvonal hálózat fejlesztésére EU-s forrás nem áll rendelkezésre.  
A 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, 
városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló, 1696/2014. (XI.26.) 
Korm. határozat már számításba veszi az EU-s források korlátozott rendelkezésre állását.  

Ózd és térsége elérhetőségek javítása terén jelentős előrelépés csak az alábbi fejlesztések 
megvalósítása útján lenne elérhető: 

1. Ózd és térsége Budapest irányából történő gyors és biztonságos megközelítése Hatvantól, a 
21. számú főúton jelenleg folyamatban lévő fejlesztések megvalósulását követően 
Bátonyterenye településtől nem megoldott.  
Bátonyterenye várostól, Ózd és az országhatár (Bánréve) közötti É-D-i irányú főúti 
kapcsolatot a 23. és 25. számú főutak biztosítják, jellemzően dombvidéki szakaszon 
haladva. Az útvonal legkritikusabb szakasza a Borsodnádasd és Szentdomonkos közötti 
szerpentin, amely részben Heves, részben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében halad. A 
szerpentin kiváltására/felújítására több terv készült, azonban konkrét beavatkozásra a mai 
napig nem került sor. A szerpentin állapota – jelentős részben a nehéz, kamion alapú 
teherforgalomnak köszönhetően – folyamatosan romlik. Az elmúlt 5 évben ezen a 
szakaszon két helyen is beszakadt, több mint öt helyen megsüllyedt/megcsúszott a főút, 
jelentősen korlátozva ezzel a Budapest irányába történő eljutást. Tekintettel arra, hogy 
Budapest (Hatvan, Salgótarján) irányából csak ezen az útvonalon van megközelítési 
lehetőség, a szerpentin kiváltása, illetve korszerűsítése továbbra is aktuális feladat. 

Az elkészült tanulmánytervek egyike a szerpentin kiváltását tartalmazza, amely a jelenlegi 
nyomvonaltól jelentősen eltérve új nyomvonaltervet alakít ki, azáltal, hogy a hegygerinc 
alatt kb. 650 m hosszú alagút és „V” bevágás műszaki megoldással jut át.  
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Az alternatív tanulmányterv a jelenlegi szerpentin kijavítását, megerősítését és felújítását 
tartalmazza. 
A már hivatkozott 1696/2014. (XI.26.) Korm. határozat közúti projektlistája a nemzeti 
költségvetésből megvalósítani tervezett projektek listájában tartalmazza a 23-25. számú 
főutak fejlesztését a következő tartalommal: „Kisterenye (21. sz. főút) – Ózd rekonstrukció 
(I. ütem) Báronyterenye elkerülő nélkül (2x1)”. 
A tervbe vett rekonstrukció pontos műszaki tartalma nem ismert. Azonban minden 
fórumon továbbra is lobbizni szükséges a hosszútávon is biztonságos megoldást nyújtó 
fejlesztés megvalósítása érdekében, a Borsodnádasd és Szentdomonkos közötti szerpentin 
kiváltó alagút és „V” bevágást tartalmazó műszaki megoldást előnyben részesítve.  

2. A 25. és 26. számú főutak Ózd-Bánréve-Miskolc szakasza vonatkozásában az Országos 
Területrendezési Terv rendelkezik a települési átkelési szakaszok kiváltásáról. Ózd és 
térsége szempontjából ezek közül kiemelt fontosságú a Bánréve és Sajópüspöki 
településeket elkerülő szakasz megvalósítása. A fejlesztés fontosságát indokolja 
Sajópüspöki határában a Sajó híd leromlott műszaki állapota, továbbá a közlekedést igen 
jelentős mértékben lassító bánrévei nemzetközi vasútvonal - országos közúti főközlekedési 
útvonal szintbeli kereszteződése.  

A Kormány 1696/2014. (XI.26.) Korm. határozat indikatív listája fejlesztést tárgyi szakaszt 
érintően a 2014-2020. periódusra nem tartalmaz, azonban a miskolci megközelítési irány a 
budapesti mellett az elkövetkezendő időszakban létfontosságú, amely biztosítja a 
megyeszékhely mellett a borsodi iparvidék elérését Ózdról és térségéből, ezért ennek 
megvalósítása érdekében is lobbizni szükséges.  

3. Az országhatáron átnyúló kapcsolatok fejlesztése érdekében a szomszédos Szlovák 
Köztársaság irányába több határátkelő létesítése indokolt. A mintegy 40 potenciális 
helyszínt magába foglaló, kormányzati szintű elképzelésben szerepel a Susa-Jéne (Janice, 
Szlovák Köztársaság) út kiépítése személyforgalmat lehetővé tevő teherbírással. 
A putnoki székhelyű EGTC egyik célja, hogy még 2020-ig megépüljön a határátkelő. A 
szervezet feladatának tekinti a határmenti települési kapcsolatok fejlesztését, többek között 
a beruházások, oktatás, munkaerő áramlás, sport és kultúra területén.  

4. A vasúti közlekedés területén az Ózd-Miskolc közötti pályaszakasz műszaki állapota miatt 
mind a személy, mind pedig a teherszállítás számos problémával küzdve működik. A 
Kazincbarcika-Ózd közötti szakasz villamosítására, de jelentősebb felújításra sem került 
sor, így a vasúton történő teherszállítás műszaki feltételeinek meglétével is problémák 
vannak. Ózd közelében a legjelentősebb probléma a bánrévei, ún. „deltacsatlakozás” 
felújításának elmaradása. A „deltacsatlakozás” tenné lehetővé, hogy Ózd-Miskolc 
viszonylatban Bánréve állomás elkerülésével - ezáltal időt megtakarítva - jussanak el a 
vasúti szerelvények Ózdra.  

5. A vasúti személyszállításban Ózd-Miskolc között csak Kazincbarcikán történő átszállással 
lehet utazni, ami tovább növeli a menetidőt. A korábban működő korszerű és kedvezőbb 
menetidejű InterPici járatok visszaállítása pozitív változást jelentene a területen. A vasút 
lakosság által történő igénybevételét növelné, ha az Ózdra érkező vonatok nem a jelenlegi 
vasútállomásig közlekednének. A korábban az Ózdi Kohászati Üzemek vasúti 
teherszállításához kiépült iparvágány hálózat megteremti a műszaki lehetőségét annak, 
hogy a Gyújtó térig meghosszabbításra kerüljön a vonalszakasz. A város közepén, a Gyújtó 
téren, mint fontos közlekedési csomópontban, egymás közvetlen közelében működő 



 

 
20 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja 

autóbusz-, vasút- és taxiállomás jelentősen növelné a közlekedők komfortját, 
megkönnyítené az egyes közlekedési módok közötti váltást. A vasútvonal 
meghosszabbítására az elmúlt években kormányzati ígéretek voltak, azonban az sajnos 
nem valósult meg. Ezt továbbra is szorgalmazni szükséges. 

 
 
Helyi közösségi közlekedés 
 
Ózd Város Önkormányzata 2013. július 1-től 2016. december 31-ig az Ózd város 
közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést kötött a Borsod Volán 
Személyszállítási Zrt.-vel. 2015. január 15-től a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. 
jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. lett. A helyi közösségi 
közlekedés futásteljesítménye jelenleg 360 e km/év, a közlekedési szolgáltató ellentételezési 
igénye 60-70 M Ft/év. 

Figyelembe véve a város szerkezetét, illetve a lakosság oldaláról jelentkező igényeket a helyi 
közösségi közlekedést az Önkormányzatnak továbbra is biztosítani szükséges, azonban meg 
kell vizsgálni azt is, hogyan csökkenthető a közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő 
ellentételezési igény. Szakértők bevonásával meg kell vizsgálni a vonalhálózat illetve a 
menetrend optimalizálási lehetőségeit, törekedni kell arra, hogy a jelenleginél kisebb 
ráfordítással a lakossági igények minél magasabb szinten kielégítésre kerüljenek. Meg kell 
vizsgálni továbbá kisebb férőhely kapacitással rendelkező járművek alkalmazásának 
lehetőségét is. 

A 2016. évben elkészítendő új pályázati kiírás szerkesztése során a fenti szempontokat kell 
figyelembe venni. 
 
 

V. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
 
 
A közösség építése, az integráció nem azt jelenti, hogy egy közösségnek el kell fogadnia 
feltételek nélkül az eltérő kultúra jegyeit, annak furcsa szokásait. Az élhető és fenntartható 
közösség akkor lesz erős, ha az ahhoz való tartozás minden tag számára vonzó és vágyott 
állapot, amiért minden tagnak tenni kell. A közösség, a helyi társadalom csak akkor lehet 
erős, ha szilárd alapokon nyugszik értékrendje, tagjai öntudatosak, büszkék és befogadóak. A 
befogadásnak pedig azt kell jelentenie, hogy a közösség nyitva áll mindazok számára, akik 
tenni akarnak annak jobbításáért és felvirágoztatásáért. Ez a szellem mind a nemzeti 
hagyományaink, mind a városban meglévő ipari-munkás hagyományokban tetten érhető és 
egyúttal támogatandó. A jó tendenciák erősítése és a kártékony tendenciák megváltoztatása és 
visszaszorítása azt célozza, hogy az ózdiak méltán mondhassák el magukról büszkén, hogy 
egy olyan városban laknak, amely megtartó közösséget alkot és tagjai osztoznak egymás 
gondjaiban és sikereiben egyaránt. 
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VI. MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS KÖZFOGLALKOZTATÁS 

 
 
A vonatkozó törvény szerint „a gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza 
mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják.” Nyilvánvaló, hogy mindezen célok megvalósulásához 
egyrészt önkormányzati adóbevételekre, azok növekedésére, másrészt az aktívkorú eltartottak 
számának csökkenésére, vagyis stabil meglévő, illetve újonnan létrehozott munkahelyekre 
van szükség. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a város foglalkoztatási helyzetére vonatkozó 
adatai szerint az álláskereső munkanélküliek száma a 2015. január 20-ai állapot szerint 2901 
fő volt, mely kismértékű csökkenést mutat az előző évek adott hónapjaihoz képest. A térségi 
gondokhoz hasonlóan a városban is magas a szakképzetlenek, valamint a 8 általánosnál 
kevesebb iskolával rendelkezők száma. Nehézséget jelent továbbá, hogy az Ózd városban élő 
nyilvántartott álláskeresők 32,98 %-a már több mint 1 éve nem tud elhelyezkedni. 
A munkanélküliség kezelése kiemelt feladata kell, hogy legyen az Önkormányzatnak.  
 
 
Ipar és kereskedelem 
 
A város által kínált fejlesztési, beruházási lehetőségek bemutatására intenzív kommunikációra 
és városmarketingre van szükség. Számba kell venni az adottságainkat és elsősorban a már 
Ózdon működő társaságok és szervezetek fejlődésére és fejlesztésére kell koncentrálni. 
Segítségükkel, rajtuk keresztül kell városunkat, mint befektetési, vagy turisztikai célterületet 
„eladni”. 
A legnagyobb munkaadók, a kisebb vállalkozások, az oktatási intézmények, a kórház, és 
maga az önkormányzat, illetve intézményei, cégei, mind- mind elsődleges letéteményesei a 
városunk felvirágozásának. A testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése szintén gazdasági és 
kereskedelmi hasznot generálhat.  
A legnagyobb munkaadók irányába hat havonta megkereséssel kell élni, hogy a foglalkoztatás 
stabil fenntartásában – szükség esetén – az önkormányzat is közre tudjon működni. Meg kell 
teremteni azt a gazdasági környezetet, hogy ezen vállalkozások új munkahelyeket hozzanak 
létre.  
A kisebb – ám összességükben jelentős létszámot foglalkoztató – vállalkozások segítésére 
klaszter alapítást kezdeményezünk. Az önkormányzati beszerzéseknél a helyi vállalkozókat 
előnyben kell részesíteni. 

Szoros együttműködést építünk ki az ózdi „inkubátorházzal”, annak érdekében, hogy a mikró-
, kis- és közepes vállalkozások fejlődését és új munkahelyteremtését elősegítsük. 

Meg kell vizsgálnunk egy új díj alapításának lehetőségét. Az Év Ózdi Vállalkozója díjat 
bizonyos szempontrendszerek alapján ítélnénk oda ózdi vállalkozóknak, melyhez beruházásra 
fordítható pénzjutalmat adnánk. 
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Vizsgáljuk az Ózdi Nagyáruház létrehozását, ahol a helyi termelők és gyártók árusíthatnak, 
valamint – kölcsönösségi alapon – a testvérvárosaink helyi termékei kaphatók. Külföldi piacra 
segítjük a vállalkozóinkat. 
 
 
Könnyűipar, Mező- és erdőgazdálkodás 
 
Környékünkre nem a mezőgazdasági munka volt jellemző az elmúlt néhány évtizedben, pedig 
a térség kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy kihasználjuk a benne rejlő 
lehetőségeket. A növénytermesztés, illetve állattenyésztés, továbbá az erdőgazdálkodás 
kiterjesztése lehetőséget ad az élelmiszer- és a könnyűipar beindítására is. E folyamatban a 
város szociális szövetkezetének aktívan közre kell működnie. Célunk, hogy Ózdon 
meghatározó méretű és termékskálájú könnyűipar, valamint mezőgazdasági feldolgozóipar 
jöjjön létre, saját márkanévvel. 
Fontos és nélkülözhetetlen szempontnak tekintjük megteremteni azt a szemléletet, hogy a 
város lakossága magának érezze, szívesen vásárolja ezeket a termékeket és ezáltal 
hozzájáruljon a helyi gazdaság erősítéséhez. Ugyanakkor célunk az is, hogy a szociális 
ellátást minél jelentősebb arányban – természetbeni juttatásként – a szövetkezet termékeinek 
segítségével biztosítsuk. 
 
 
Közfoglalkoztatás 
 
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott lakosok részére 
minél nagyobb számban segély helyett munkát tudjon biztosítani, folyamatosan továbbra is 
részt kíván venni a kormányzat foglalkoztatáspolitika elképzeléseit megvalósító Nemzeti 
Közfoglalkoztatás Programjában. Ennek keretében vállalja a közfoglalkoztatásban való 
részvételt, maximálisan kihasználva a központi költségvetésből erre a feladatra rendelkezésre 
álló forrásokat. A cél, hogy értékteremtő munkavégzés lehetőségének megteremtésével minél 
több munkára kész és képes tartósan munka nélkül lévő személy dolgozzon a város 
lakosságából. Az Önkormányzat mind a hosszabb időtartamú, mind a Startmunka programok 
közfoglalkoztatási feladatok végrehajtásában hangsúlyos szerepet kell vállaljon. Egyrészt 
szervező tevékenységével, másrészt az igénybe vehető központi forrásokhoz szükséges önerő 
biztosításával. Az Önkormányzat hosszú távú célja a közfoglalkoztatás támogatási 
rendszerében való részvétellel az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók elsődleges 
munkaerőpiacra történő fokozatos visszaintegrálása.  
A 2015. évi Startmunka program öt programelemét a korábbi évektől eltérően Ózd Város 
Önkormányzata nyújtotta be, annak végrehajtására Startprogram Irodát hozott létre. A 
Startprogram Iroda a következő öt programelem megvalósítására kapott lehetőséget: Bio- és 
megújuló energiafelhasználás; Mezőgazdasági programok; Helyi sajátosságokra épülő 
programok; Közút karbantartás, valamint Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó feladatok.  

Az Önkormányzatnak a közfoglalkoztatás során az alábbiakat szükséges megvalósítania: 

 komplex, projektszerű programok megvalósítása keretében foglalkoztatásba és 
képzésbe bevonni az abban résztvevőket közös együttműködés révén a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, 
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 az önkormányzati tulajdon értékmegőrzése, értékteremtő feladatok végrehajtása az 
adott években indított programok révén, 

 az önkormányzati közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek, valamint 
önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok feladatellátásának hatékonyabbá, 
eredményesebbé tétele működést segítő munkakörök támogatásával. 

A városban fennálló munkahelyhiány nagymértékben sújtja a pályakezdő fiatalokat, akiknek 
emiatt nincs lehetőségük a szakképzettségüknek megfelelő munkatapasztalat megszerzésére, 
emiatt az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésre sem. Egyrészt egyéni életükben 
okoz krízist, másrészt a város vonatkozásában, mert emiatt tovább csökken a szakemberek 
tekintetében a város lakosságmegtartó képessége, tovább nő az elvándorlás. Mindkét kör 
esetében mind az egyén, mind a város tekintetében kiemelkedő fontosságú, hogy minél 
nagyobb számban bevonásra kerüljenek a közfoglalkoztatásba, egyrészt a munkatapasztalat 
megszerzése okán, másrészt helytállásuk esetén nagyobb eséllyel indulnak az elsődleges 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben. 
 
 

VII. KÖZBIZTONSÁG 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és a közbiztonság javítását, az 
önkormányzati vagyon védelmét a közösség életét szabályozó normák és törvények betartását 
és betartatását, a rend és nyugalom biztosítását kiemelt feladataként kívánja kezelni. 
A bűnmegelőzés és vagyonmegőrzés szolgálatában az önkormányzat irányítása alatt, de a 
rendőrséggel szorosan együttműködve a polgárok számára közvetlenül elérhető 
bűnmegelőzési- tanácsadói szolgálatot kell létrehozni. 

A Közterület-felügyelet feladatellátásának megerősítése érdekében átalakításra került, és 
létrejött az Ózdi Városi Rendészet, amely már 2015-ben jelentős többletfinanszírozásban 
részesült. 
Ennek a szervezetnek a keretein belül működhet a mezőőrség a határok, erdők, 
mezőgazdasági területek és a hobbitelkek környékének védelméért, valamint lehetőség van 
segédfelügyelők alkalmazására is a rendfenntartó munka hatékonyabbá tétele érdekében.  

A külterületekre, a hétvégi telkek területére – a terepakadályok leküzdésére és az üldözés 
elősegítésére - lovas vagy quadokkal felszerelt közterület-felügyelők, vagy segédfelügyelők 
rendszeres járőrszolgálatának bevezetése is indokolt. Ezt a szolgálati formát kutyás járőrökkel 
megerősítve még eredményesebbé lehet tenni.  

Ózd Város Önkormányzata 2008 novemberétől térfigyelő-kamera rendszert működtet Ózdon. 
Működése óta a kamerával megfigyelt területeken a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén 
javulás tapasztalható. Ennek a tendenciának a fenntartása érdekében tovább szükséges 
működtetni a térfigyelő-kamerákat, illetve lehetőség szerint bővíteni kell a megfigyelt 
területeket. 
Az idősgondozás kötelező önkormányzati feladat. Sajnos az utóbbi időben elszaporodtak az 
idősek elleni támadások. Ezek megelőzése érdekében az igénylő, főként egyedülálló 
időseknek ingyenesen kívánjuk biztosítani a mobil segítségkérő állomást. Ennek elősegítése 
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érdekében már beszerzésre került egy automata segélykérő, támadásjelző és pánikriasztási 
rendszer. 
Az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány működését meg kell újítani, a közbiztonság javítása és a 
bűnmegelőzés érdekében a jövőben szorosabbá kell tennie kapcsolatát és együttműködését a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel, a civilszervezetekkel, valamint az őrző-védő feladatokat ellátó 
szervezetekkel. A támogatási lehetőségek maximalizálása érdekében jelentős kampány 
keretében népszerűsíti az Önkormányzat az Alapítványt, így az adó 1%-ának felajánlásával, 
közvetlen támogatásokkal, árverésekkel, jótékonysági rendezvényekkel gyarapítjuk az 
Alapítvány számláját. 
 
 

VIII. OKTATÁS 
 
 

Köznevelési alapelvek 
 
A városvezetés feladata a nevelés, oktatás minél zavartalanabb körülményeinek biztosítása és 
az elhivatott és magas szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusok megbecsülése és 
elismerése. 
Kiemelt alapelv az igazságosság és az egyenlő bánásmód megteremtése, melyek az óvodákba, 
iskolákba járó gyermekeknek és szüleiknek egyenlő jogok és kötelezettségek 
megfogalmazásában és elfogadásában nyilvánulnak meg. 
Másik fontos alapelv az integrált oktatás erőltetésével ellentétben a differenciált nevelés, 
oktatás erősítése, mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek, tanulók képességeiknek megfelelő 
körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak. 
 
 
Óvodai nevelés 
 
Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában és működtetésében 5 összevont óvodai 
intézmény biztosítja az óvodáskorú gyermekek nevelését. A 13 óvodában (5 „központi” 
óvoda, 8 tagóvoda) összesen 1285 férőhelyen 114 fő óvodapedagógus, 73 fő pedagógiai 
munkát közvetlenül segítő és 26 fő konyhai dolgozó biztosítja a feladatellátást. 
Intézményeink feltöltöttsége ma átlagosan 90%-os, a kihasználtság 80%-os. 
Az óvodák tárgyi és személyi feltételrendszere jó, a karbantartás, felújítás folyamatos. Az 
intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladatellátását és részben üzemeltetését – 
együttműködési megállapodás alapján – az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények 
(továbbiakban: ÓKIG) látja el. 
Az óvodás gyermekek száma 1150 fő (HH-s gyermekek aránya 60%, HHH-s gyermekek 
aránya 40%) 
2015. szeptember 1-től a teljes körű óvodáztatás feltételrendszere adott, az 53 óvodai csoport 
minden ózdi kisgyermek számára férőhelyet és jó színvonalú óvodai nevelést biztosít. A 
felvételi körzetek a garantált óvodai felvételt, a szabad férőhelyek a szabad 
intézményválasztás lehetőségét teremtik meg. 
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Az óvodai pedagógiai programok kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, 
valamint a HHH-s gyermekek felzárkóztatására, a szocializáció erősítésére és szakmailag 
garantálják az eredményes nevelőmunkát. 
Az előttünk álló ciklus fontos célkitűzése a belső innováció és a sikeres pályázati tevékenység 
továbbvitele. 
 
 
Általános és középiskolák 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74-76. §. előírásai szerint 2013. január 
1-től az önkormányzati fenntartású általános- és középiskolák állami fenntartásba kerültek. A 
működtetési feladatellátás, valamint a gyermek- és tanulóétkeztetés önkormányzati feladat 
maradt az ÓKIG hatáskörébe telepítve. 
Az állami fenntartóváltást megelőzően megyei fenntartású zeneiskola működtetése 
visszakerült az önkormányzathoz, a gimnázium működtetésének részbeni, valamint a 
kistérségi társulási fenntartású Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének teljes körű 
visszatelepítése jelenleg is folyamatban van. Ugyanakkor törvényi lehetőség 
önkormányzatunk számára valamennyi, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által fenntartott, saját tulajdonú ózdi köznevelési intézmény működtetéséről való - 2015/16-os 
tanévtől kezdődő – lemondás. Ezen mentesítési eljárás jelenleg folyamatban van, a Képviselő-
testületi döntés 2015. júniusában várható, elsősorban finanszírozási tehertételek 
függvényében. 
Ózd városban ma egyházi fenntartásban 1, állami fenntartásban 8 általános iskola, egy zenei 
tagiskola és egy összetett gyógypedagógiai intézmény működik, az általános iskolai tanulók 
összlétszáma 3450 fő.  
Állami fenntartásban 1 gimnázium, 1 nagylétszámú összevont – jellemzően műszaki – 
szakképző iskola és 1 egyházi közgazdasági szakközépiskola biztosítja a középfokú képzést. 
A középiskolás fiatalok összlétszáma 1800 fő. 
Célunk a jövőben, hogy fenntartástól, működtetési feladatellátástól függetlenül valamennyi 
ózdi középfokú intézménnyel erősödjön az önkormányzati kapcsolattartás, az iskolák szakmai 
kínálata biztosítsa, hogy minden ózdi általános iskolai tanuló a városban tanuljon tovább, itt 
szerezzen szakmát, érettségit, ezzel is szilárduljon szülővárosukhoz való kötődésük. 
 
 
Felsőoktatás 
 
Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett levelező tagozatos, főiskolai képzése 
folyik városunkban, mely kifutóban van, a 2015/16-os tanévben már nem indul új első 
évfolyam. A védelmi igazgatási szakirányban tanuló hallgatók száma 93 fő. 
Kiemelt, elsőrangú programelemünk, hogy Ózdon nappali tagozatos felsőoktatási intézmény 
működjön. Ennek több közvetlen és közvetett haszna is van. Ózdról jelenleg sajnos a 18 év 
feletti korosztály egy része elvándorol. Többen a felsőoktatás miatt választanak maguknak 
más várost, az anyagi nehézségek miatt pedig már haza sem járnak minden héten, mert nem 
engedhetik meg maguknak. Így teljesen elidegenednek a várostól és a tanulmányok befejeztét 
követően többségük haza sem tér. Amelyik városban felsőoktatási intézmény működik, oda 
beköltözik az élet. A máshonnan érkező tanulók albérletet, lakást keresnek, ezáltal növelik az 
ingatlanállomány értékét. Az intézmény számos munkahelyet is jelent, mely szintén növeli a 
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város keresettségét. Az itt tanuló, itt időző fiatalok pedig szórakozási lehetőségeket is 
keresnek, így fellendül a szórakoztató-ipar: éttermek, kávézók, klubok telnek meg élettel. Az 
eredmény: újabb munkahelyek, pezsgő fiatalos élet. Remélhetőleg az iskola elvégzése után is 
itt maradnak a jól képzett, tettre kész szakemberek, akik szintén hozzájárulnak városunk 
fejlődéséhez.  

A jövőben a Kormányzat Közösségi Főiskolákat fog indítani, éppen az előzőekben tárgyalt 
problémák leküzdésének céljából. Ennek a felsőfokú képzés színterének egyik helyszíne Ózd 
városa lehet. 
 
 

IX. KÖZMŰVELŐDÉS 
 
 
Ózd város kulturális életének alapjait a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 18/2000. 
(VI.7.) számú rendelet, valamint a 2007-2013. időszakra elfogadott középtávú közművelődési 
koncepció fektette le. Jelen ciklus közművelődési alapfeladata e rendelet, illetve koncepció 
újragondolása, illetve a 2014-2020-as időszakra történő aktualizálása. 
A szakmai tevékenység bázisát képező Ózdi Művelődési Intézmények (ÓMI) 
intézményegységei (városi művelődési központ, városi könyvtár, városi múzeum, Civil Ház, 
peremkerületi közösségi házak) ezek irányelveivel, célrendszerével összhangban végzik 
mindennapi munkájukat.  
Az ÓMI legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a város és térsége kulturális, közéleti 
központjaként az információszerzés fő bázisa, az oktatás hatékony segítője legyen, továbbá a 
művelődés, a továbbképzés, a rekreáció egyik alapintézményeként nyújtson minőségi 
szolgáltatásokat, valamint törekedjen városunk arculatának formálására, jó hírének 
öregbítésére. E célok megvalósításában számít a lakosság, a civil szféra aktív részvételére. 
Az elmúlt évek során a közművelődési, könyvtári és múzeumi intézményegységben előtérbe 
került a pályázati források igénybevétele, melynek köszönhetően egyfelől korszerűsödött azok 
infrastrukturális feltételrendszere és eszközállománya, másfelől rangos projektek és 
események megvalósítója, helyszíne lehetett a város. A pályázati lehetőségek széleskörű 
kiaknázása a jövőben is prioritást kell, hogy élvezzen, hiszen nagyobb horderejű kulturális 
rendezvények, konferenciák, szakmai találkozók lebonyolítására, korszerű technikai 
eszközparkunk folyamatos bővítésére gyakorlatilag csak ilyen módon, azaz külső források 
bevonásával nyílik lehetőségünk. Minthogy ezek az események alkalmat kínálnak nem csak 
kulturális, de természeti, gazdasági értékeink bemutatására is, a tisztán közművelődési célok 
mellett, egyben a településmarketing hatékony támogatói is.  
 
 
ÓMI Városi Művelődési Központ „Olvasó” 
 
Kiemelt célunk, hogy a hagyományossá vált – már kialakult közönséget vonzó – programok 
megrendezésének feltételeit a jövőben is biztosítsuk, ugyanakkor új, hagyományteremtő 
rendezvényekkel is színesebbé tegyük a város kulturális kínálatát. Ezen belül különösen 
azokra a kezdeményezésekre kell hangsúlyt fektetni, amelyeknek célközönsége túlmutat a 
város és a kistérség határain, lehetővé teszi kapcsolatrendszerünk kiterjesztését régiós, 
országos, illetve nemzetközi viszonylatban. 
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Évek óta népszerű, visszatérő programjaink (pl. Ózdi Napok, Ünnepi Könyvhét és Könyvtári 
Napok, Kulturális Örökség Napjai, Jazz Fesztivál) megtartása, további bővítése indokolt lenne 
annak érdekében, hogy egyre inkább felkínálható legyen idegenforgalmi attrakcióként is. 
Különös figyelmet érdemel az ipari örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok tudatos, 
tervszerű ellátása, az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása. 
Ehhez társulhat az a fajta „szellemi örökségvédelem”, amely ideiglenesen vagy akár 
permanensen visszavonzza Ózdra a városunkból, szűkebb környékünkről elszármazott, s a 
legkülönfélébb szakterületeken tevékenykedő személyeket, honismereti találkozók, előadások 
keretében. 
A térség tehetséges fiataljainak felkarolása, valamint a költségtakarékos rendezvényszervezés 
érdekében mind nagyobb mértékben és egyre több műfajban tudunk támaszkodni a helyi 
erőforrásokra (előadók, amatőr művészeti csoportok, civil társadalom, önkéntesek). Mindez 
egyúttal elősegíti az ifjúság bevonását a közművelődési ágazatba közreműködőként vagy 
közönségként, s értelmes, hasznos, változatos alternatívákat kínál szabadidejének eltöltéséhez.  
Az országos tendenciákkal összhangban szükségszerű az alábbi szakterületeken a 
hatékonyság növelése: 
- a hagyományokon épülő, innovatív programok, szolgáltatások 
- a felnőttképzési tevékenység – tematikus – kiszélesítése, 
- a határon átívelő kapcsolatok kiépítése, ápolása,  
- a gyermekeket, az ifjúságot felkaroló törekvések felkarolása, kulturális igényeinek 

motiválása  
- a turisztikai vonzerő (pl. kulturális és konferenciaturizmus révén) növelése,  
- a Civil Ház üzemeltetésének újragondolása főként a költséghatékonyság 

figyelembevételével. 
Az „Olvasó igényesen kialakított, ill. korszerű infrastruktúrával felszerelt belső terei kiválóan 
alkalmasak, és méltó környezetet nyújtanak a város programjainak kiszolgálására.  
Az elkövetkezendő évek feladatai az Olvasó műemléki környezetének kialakítása, a gyorsan 
amortizálódó technikai-technológiai berendezések folyamatos megújulása.  
 
 
ÓMI Városi Könyvtár  
 
A könyvtár a város, a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteménye, Ózd város nyilvános 
települési közkönyvtára, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működő kistelepülések 
könyvtári ellátásának aktív résztvevője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett ózdi 
tagozatának háttérintézménye. Két helyen szolgáltat, központi intézményén kívül az Árpád 
Vendégház emeletén az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár várja a településrész gyermek és 
felnőtt olvasóit. Az elmúlt évek célkitűzései, valamint a szakmával szemben támasztott 
elvárások is egyfajta folytonosságot jelentenek az intézmény munkájában. A feladatok 
ellátása, így a felnövekvő generáció olvasóvá nevelése, a könyvtárhasználók igényeinek 
maximális figyelembevételének eredményeképpen a szolgáltatások alakítása, a könyvtári 
ellátás kiegyensúlyozottságának és a minőségi feladatellátásnak a biztosítása, mind-mind 
olyan célok, melyek megvalósítása folyamatos felkészültséget, kreativitást, együttműködést, a 
változni, megújulni tudás képességét igénylik. 
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A könyvtár olyan térségi szerepkörű és kisugárzású közgyűjteményi szolgáltató intézmény, 
mely használva a technika legújabb eszközeit és lehetőségeit, információs központként 
szolgálja a városban és a kistérségben élőket. A hagyományos szolgáltatások mellett kiemelt 
jelentőséggel bír az oktatás támogatása minden szinten, a felnőttképzés és továbbképzés, 
valamint a gyermekek olvasáskultúrájának elősegítése, a felnövekvő generáció olvasóvá 
nevelése. 
 
Kiemelt célok: 
1. A könyvtár épületének külső felújítása évekkel ezelőtt megtörtént, a belső udvar, 
tetőszerkezet, padlástér, alagsori raktár felújítása még megvalósításra vár. 
2. A könyvtári tevékenységben végezhető önkéntes munka minél szélesebb körben való 
népszerűsítése. 
3. Diákok törvényben meghatározott közösségi munkájának támogatása, az intézményben 
történő foglalkoztatása. 
4. Meglévő kapcsolatrendszer ápolása, kiszélesítése, új kapcsolatok építése az olvasás 
népszerűsítése, az olvasáskultúra fejlesztésének, fejlődésének elősegítése érdekében. 
 
 
Ózdi Muzeális Gyűjtemény  
 
Az intézmény a város történelmi értékeinek és ipari múltjának bemutatásával, folyamatos 
kutatásával és közzétételével lényeges tényezője a városi rangnak. Lehetővé teszi az iskolai 
oktatáshoz kapcsolódó, kiegészítő ismeretek megszerzését, különösen a felsőoktatási 
hallgatók kutatásait, szakmai előmenetelét támogatja. Információkat nyújt ipari vállalkozók és 
beruházók számára a vidék ipari kultúrájáról, örökségéről.  
Megoldásra váró probléma a hamarosan befejeződő, az „Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és 
Élménykomplexum” elnevezésű pályázat fenntartási időszakára vonatkozó elvárások 
teljesítése. Az ipar- és helytörténeti kiállításoknak helyet adó intézmény-együttes 
üzemeltetéséhez szükséges a pályázatban vállalt munkaerő-létszám növelése.  
A múzeum épületének rekonstrukciója a nyertes turisztikai pályázat jellegéből adódóan 
részleges, ezért fontos a felújításra nem került részek (az alagsor teljes vízmentesítése, a 
héjazat cseréje, a felső emeleti kiállítóterek festése, stb.) felújítása. 
A létrehozott élménykomplexum fenntartásához tartozik a különböző szakmai és kapcsolódó 
turisztikai rendezvények szervezése. A pályázatban vállalt jelentős számú tervezett látogatói 
szám teljesítése, az Ózd térségében, illetve közelében található más turisztikai szolgáltatókkal 
való együttműködés, kapcsolatfenntartás révén érhetőek el a kívánt eredmények. 
 
 

X. SPORT 
 
 
Ózd városában az Önkormányzat és a sporttal kapcsolatos feladat ellátás, mint önként vállalt 
önkormányzati feladat jelentősen változott, átalakult nem csak az elmúlt 25 év, hanem akár 
csak az elmúlt pár esztendő tükrében is. Az önkormányzat közvetett és közvetlen anyagi 
támogatásának is köszönhetően nagyszámú és magas színvonalú sportprogramot sikerült 
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megvalósítani az utóbbi években. Ezeket elsősorban a város lakosai tudták kihasználni aktív 
vagy passzív sportélvezőként, de fokozatosan nőtt azon rendezvényeknek a száma, melyek 
megyei, régiós vagy akár országos szinten is nagy érdeklődéssel jártak és elismertséget, 
rangot szereztek sportberkekben. 
A diáksport életben az egész tanévre szóló térségi programok lebonyolításával a széleskörű, 
minden iskolát és tanulót érintő rendezvényeken kívül biztosított a tehetséges sportolók 
kiválasztása is a felmenő versenyrendszeren keresztül. Az Önkormányzat részéről a sporttal 
kapcsolatos feladatellátás egyik eleme a kiemelt programok lebonyolítása, a sportszervezetek 
anyagi támogatása. A másik, és egyre hangsúlyosabban felvállalt önkormányzati feladat a 
sporttevékenységek űzéséhez szükséges önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 
fenntartása, az egyesületi működéshez (edzések, versenyek…) szükséges létesítmény 
feltételek biztosítása. 
Az eddig elért eredmények megőrzése és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak 
ésszerűsítése érdekében a továbbiakban szükséges feladatok: 
1. A helyi sportéletben történő változásokat figyelembe véve új középtávú városi 
sportkoncepció megalkotása. 
2. Városi tulajdonban lévő sportlétesítményei kihasználtságának és gazdaságos 
működtetésének felülvizsgálata. 
3. A város imázs szempontjából igen fontos versenysport támogatásán túl, a kiemelt 
sportrendezvények körének meghatározása, támogatásuk biztosítása. 
4. Az iskolai sport kereteinek kiszélesítése, a Diákolimpiai versenyrendszer feltételeinek 
javítása, az iskolák és testnevelők további motiválási lehetőségének vizsgálata. 
5. A sport utánpótlás-nevelés érdekében a Bolyky Tamás Általános Iskola támogatott 
közoktatás típusú sportiskolává válásának segítése. 
6. A tehetséges és sikeres sportolók, sportban dolgozók megtartása helyi sportszervezeteknél 
(teljesítményük elismerése, akár ösztöndíj rendszer kialakításának vizsgálata). 
7. A sportorvosi körzet visszaállítása. 
8. A felnőtt lakosság sportolási, testmozgási lehetőségeinek bővítése, a szabadidős 
sportprogramok számának növelése, kiterjesztése minden évszakra és mindenki számára 
elérhetővé tétele.  
 
 

XI. IFJÚSÁGPOLITIKA 
 
 
Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenysége – részben a humán erőforrás szűkössége miatt 
– az elmúlt években a minimális feladatellátásra korlátozódott. Ifjúsági törvény, illetve azon 
alapuló ifjúságpolitikai koncepció hiányában ez a terület mind a mai napig meglehetősen 
szabályozatlan.  
A ciklusra vonatkozó fő célkitűzésünk az általános iskolás korosztálytól kezdődően az ifjúság 
lokálpatriotizmusának, közéleti szerepvállalásának kialakítása, megerősítése, hogy a városban 
pezsgő, fiatalos élet alakuljon ki. 
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Fontosnak tartjuk a továbbtanuló fiatalok ösztöndíj rendszereinek, innovatív pályázati 
lehetőségeinek újragondolását, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltéséhez a sportolási, 
szórakozási feltételek megteremtését. 
 
 

XII. SZOCIÁLPOLITIKA 
 
 
Az elmúlt években tovább folytatódott városunkban az elvándorlás, csökkent a város 
lakosságának száma, csökkent az aktív korú népesség. 
A munkahelyek hiánya tovább súlyosbítja a családok életét. 

A Képviselő-testület mindezek figyelembe vételével fogalmazza meg programtervében 
szociálpolitikai céljait, majd a végrehajtás során törekszik a döntéseiben azok érvényre 
juttatására.  
Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a család védelmét, támogatását, 
működőképességének megőrzését.  Jelentős célkitűzése, hogy munkát biztosítson az aktív 
korú lakosok számára a segély folyósítása helyett. Fontos terület az idős emberek ellátásának 
biztosítása, életvitelük segítése. Törekszik az Önkormányzat a súlyosan hátrányos helyzetű 
lakosok leszakadásának megakadályozására, a peremre sodródásuk visszafordítására, 
rehabilitálásuk segítésére.  
2015. március 1-jétől jelentősen átalakult a segélyezési rendszer.  Az állam és az 
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek, mivel az 
állam által kötelezően nyújtandó ellátások elkerültek az önkormányzat hatásköréből.  

Az önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy rendeletben szabályozzák az általuk 
támogatandónak ítélt élethelyzeteket, amelyek megalapozzák a támogatás megítélését és 
folyósítását.  
A Képviselő-testület jogalkotói tevékenysége keretében a pénzügyi lehetőségek és a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével megalkotta a pénzbeli és természetben nyújtott települési 
támogatásokról szóló rendeletét, segítve ezzel a nehéz szociális helyzetben élő lakosokat. A 
helyi jogalkotása során úgy szabályozza a pénzbeli és természetbeni támogatások 
igénybevételének feltételeit, hogy azok a lakosság minél szélesebb körének nyújtsanak 
hatékony segítséget.  
Települési támogatást nyújt a lakhatási kiadások csökkentésére, valamint a kialakult 
rendkívüli élethelyzetek megsegítésére. Továbbra is támogatja a családból kikerült 
gyermekekkel való kapcsolattartást, valamint a krízishelyzetbe került családokat gyermekeik 
megsegítése érdekében. 
Minden közösségnek kötelessége, hogy időskorú polgárairól felelősséggel, hatékonyan, 
méltóságuk megőrzése mellett gondoskodjon. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet az 
Önkormányzat a város időskorú lakosainak segítésére, mind pénzbeli, természetbeni 
támogatások, mind személyes gondoskodást nyújtó ellátások, mind az egészségügyi ellátás 
magas színvonalú biztosításával.  

 A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít az idős nyugdíjasokra. Jelentős azoknak a 
nyugdíjasoknak száma, akik krónikus betegségben szenvednek, és a nyugdíjukból a lakásrezsi 
kifizetése mellett a magas gyógyszerköltséget is meg kell fizetniük, így megélhetésre csekély 
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összeg marad. Számukra jelent segítséget a megszűnt méltányossági közgyógyellátás helyébe 
lépő rendszeresen szedett gyógyszerek költségeihez nyújtandó települési támogatás.  
Megalkotja továbbá Ózd Kistérség Többcélú Társulásának (a továbbiakban: Társulás) 
felhatalmazása alapján - az Ózdi kistérség lakosságára kiterjedő hatállyal (is) - a személyes 
gondoskodás keretében nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások formájáról, az 
ellátások igénybe vételéről és a térítési díjakról szóló rendeleteket.  
Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti közfeladatait a társulási forma előnyeinek 
kihasználásával látja el. Ennek keretében Ózd város lakossága részére a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat és szakellátásokat a 
Társulás által fenntartott Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált 
Intézmény biztosítja. Az intézmény magas színvonalú ellátást nyújt szociális rászorultsága, 
illetve egészségi állapota alapján az idős, szenvedélybeteg, fogyatékos és hajléktalan 
személyek, családok, valamint a család neveléséből kikerült gyermekek és a bölcsődés 
gyermekek részére.  
Az Önkormányzat költségvetése terhére továbbra is folyamatosan biztosítani kívánja – a 
szociális és gyermekjóléti intézmények célszerű, gazdaságos és racionális működtetése 
mellett – a jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeket. Ezt a mindenkori 
költségvetéséből a Társulás részére történő pénzeszköz-átadással, pótbefizetéssel teljesíti 
annak érdekében, hogy a szociálisan rászoruló lakosság ellátása továbbra is magas 
színvonalon biztosított legyen. 
Továbbra is szorosan együttműködik az Önkormányzat azokkal a civil és egyházi 
szervezetekkel, amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak a város szociálisan rászoruló 
lakosainak támogatásához, megsegítéséhez. 
 
 

XIII. EGÉSZSÉGÜGY 
 
 
Az egészségügyi alapellátás működtetését az Önkormányzat a Társulás által fenntartott 
ÓTSZEGYII szervezetéhez rendelten biztosítja. Ez egyrészt hatékony szakmaközi integrációt 
biztosít a szociális és gyermekjóléti ellátásokkal, másrészt a működtetési feladatok 
hatékonyabb szervezését teszi lehetővé. 

 Háziorvosi szolgálat (felnőtt) 

 Házi gyermekorvosi szolgálat  
                                                                           Fogorvosi alapellátás 

Egészségügyi alapellátás                                 Védőnői szolgálat 
                                                           Iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás 

                                                           Ózdi Központi Ügyelet + Diszpécserszolgálat 
Ózd városban az egészségügyi alapellátás keretében 13 háziorvosi és 9 házi gyermekorvosi 
szolgálat működik. A háziorvosok vállalkozás formájában, az Önkormányzattal területi 
ellátási kötelezettségre kötött feladat-ellátási szerződés alapján biztosítják a háziorvosi 
ellátást. Egy felnőtt háziorvosi és két házi gyermekorvosi körzet vált üressé, ezekben 
helyettesítéssel van biztosítva a szolgálat. Az Önkormányzat kiemelt célja, hogy a szabad 
praxisok – közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban – mielőbb betöltésre kerüljenek, 
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továbbá, hogy folyamatosan biztosítsa valamennyi háziorvosi körzetben a magas színvonalú 
egészségügyi alapellátást a lakosság megelégedésére. 
A fogászati ellátásban hét vegyes – felnőtt, gyerek – fogászati szolgálat működik Ózd város és 
– a működési engedélyekben kirendelt – 11 település lakossága részére a fogászati ellátás 
biztosítása érdekében.  

Ózd város alsó fokú oktatási intézményeiben tanuló diákok ellátása két iskolafogászati 
körzetben – immár évek óta – helyettesítéssel van biztosítva. Cél, hogy a két iskolafogászati 
státusz is – közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban – mielőbb betöltésre kerüljön a 
folyamatos, kiegyensúlyozott ellátás érdekében.   

Az ifjúság-egészségügyi szolgálatban 1 fő helyettesítő gyermekorvos és 1 fő ifjúsági védőnő 
biztosítja mintegy 900 fő középiskolás diák iskolaorvosi, ifjúság-egészségügyi ellátását. A 
szolgálat helyszíne a Bródy Imre Szakképző Iskola három telephelye Az Önkormányzat a 
továbbiakban is folyamatos hirdetés útján keresi a lehetőségét annak, hogy az ifjúság-
egészségügyi szolgálat orvosi munkakör betöltésre kerüljön, biztosítva ezzel a középiskolások 
nagyobb óraszámban történő egészségügyi alapellátását. 

A védőnői szolgálatot 18 fő területi védőnő és 1 fő főállású ifjúsági-védőnő látja el. A 
városban 18 területi védőnői szolgálat működik 6 tanácsadó helyiségben. Kiemelt célkitűzés 
az, hogy valamennyi védőnői körzetben továbbra is valamennyi státusz betöltött legyen, 
biztosítva ezzel a folyamatos szakképzett védőnő által nyújtott feladatellátás. 

Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásában valamennyi házi gyermekorvos részt vesz. Az 
Önkormányzat továbbra is biztosítja az általános iskolákban működő iskola-orvosi rendelők 
működési feltételeit. 
Az Önkormányzat továbbra is eleget tesz – az Egészségügyi törvény felhatalmazása alapján – 
jogalkotási kötelezettségének, és alakítja az egészségügyi szolgálatok körzeteit az ellátási 
igényeknek megfelelően. 

Az Önkormányzat törekedni fog arra, hogy az egészségügyi alapellátást szolgáló épületek 
tekintetében folyamatosan biztosítja az ÓTSZEGYII, mint működtető részére a tulajdonosi 
feladatok elvégzéséhez szükséges forrást annak érdekében, hogy a fölmerülő feladatok, 
problémák soron kívül, és megfelelő színvonalon megoldhatóak legyenek az egészségügyi 
alapellátás magas színvonalú, biztonságos működtetéséhez. 
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozik a felnőtt és gyermekügyelet biztosítása is. Ezt az 
Önkormányzat ugyancsak társulási formában, az ÓTSZEGYII működtetésében biztosítja, az 
Ózdi Központi Ügyelet és Diszpécserszolgálat feladatellátásával. A folyamatos egészségügyi 
alapellátás teljesítése érdekében az Önkormányzat továbbra is rendelkezésre bocsátja a 
Társulási Megállapodásban meghatározott tagi befizetéshez szükséges forrást. 

Ózd város és vonzáskörzete - 28 település közel 80 000 lakosának - egészségügyi járó- és 
fekvőbeteg szakellátását az Almási Balogh Pál Kórház (a továbbiakban: Kórház) végzi. A 
Kórház működtetését – 2014. április 1. napjától - az állam vette át, ennek megfelelően a 
Kórház irányítását, felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el. Az 
Önkormányzat törekszik a lakosság kiegyensúlyozott egészségügyi szakellátásának 
biztosítása érdekében a Kórházzal történő rendszeres és folyamatos kapcsolattartásra, 
egyeztetésre, információ cserére, együttműködésre.  
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XIV. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ 

CÉLKITŰZÉSEK 
 
 
Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti közfeladatait a társulási forma előnyeinek 
kihasználásával látja el. Ennek alapján Ózd város lakossága részére a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakellátási formákat, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Ózd és Térsége 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) 
biztosítja. Az Önkormányzatnak kiemelt célja, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátásokat 
továbbra is társulási formában biztosítsa, tekintettel arra, hogy a Társulás a működtetéshez 
kiegészítő központi támogatást kap, amely ilyen módon összességében jelentős mértékű 
önkormányzati forrás megtakarítását eredményezi.  
Az ÓTSZEGYII magas színvonalú ellátást nyújt szociális rászorultsága, kora, egészségi 
állapota alapján Ózd város közigazgatási területén élő idős, szenvedélybeteg, fogyatékos és 
hajléktalan személyek, családok számára.  

A szociális személyes gondoskodás keretében éves szinten több mint 3000 lakos kap ellátást 
rászorultságának enyhítése érdekében. Az ÓTSZEGYII szervezetében integráltan működnek 
az alábbi szociális szolgáltatások, biztosítva ezzel a komplex, egymásra épülő, átjárható és 
differenciált igénybe vétel lehetőségét: 

 
 Családsegítés  

 Étkeztetés  
                                                           Házi segítségnyújtás                                                            

                                                           Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
Szociális alapszolgáltatások                           Szenvedélybetegek közösségi ellátása  

                                                                          Támogató Szolgálat  
                                                                          Bolyky Tamás úti Idősek Klubja  

                                                           Szenvedélybetegek Nappali Intézménye                                                           
                                                            Nappali Melegedő  

                                                                           Szent István úti intézményi egység                                                            
                Szociális Szabolcs közi intézményi egység         

              szakellátás                                          Bulcsú úti intézményi egység  
 Átmeneti Szállás 

                                                            Éjjeli Menedékhely 
 

Az ellátási szükségletre tekintettel az Önkormányzat, amennyiben lehetősége nyílik rá, 
bővíteni kívánja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szolgáló készülékek számát, legalább 
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30 db új készülék üzembe helyezésével, tekintettel a város lakosságának elöregedésére, és az 
otthonközeli szolgáltatások megerősítésére. Cél, hogy az idős emberek koruk és egészségi 
állapotuk függvényében minél tovább megőrizhessék otthonukban önálló életvezetésüket. 

Továbbra is cél, hogy a pályázati formában finanszírozott – Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, Támogató szolgáltatás és Szenvedélybetegek közösségi ellátása – 
szolgáltatások tovább működtetése érdekében feladat-ellátási szerződést kössön a központi 
forrást biztosító Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szervezetével. 

Az Önkormányzat számára a Szociális törvény lakosságszám-arányosan az alábbi ellátások 
megszervezését teszi kötelezővé, amelyek jelenleg még nem biztosítottak a rászorulók 
számára: 
 Pszichiátriai betegek nappali intézménye 
 Fogyatékos személyek nappali intézménye 
 Időskorúak átmeneti otthona/gondozóháza. 

 
Az önkormányzati, központi és pályázati források figyelembe vételével szükséges a fenti 
szociális szolgáltatások létrehozása és működtetése. 

 
Az Önkormányzat kötelező gyermekvédelmi feladatai körében a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a családból kikerült 
gyermekek és családjuk gondozása érdekében gyermekjóléti szolgáltatás működését 
biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátása keretében a 0-3 éves korú gyermekek testi, 
értelmi, érzelmi gondozása érdekében két bölcsőde és egy biztos kezdet gyerekház 
működtetése biztosított. 

 Gyermekjóléti Szolgálat 
 Katona József úti Bölcsőde 

   Gyermekjóléti alapellátás Újváros téri Bölcsőde 
 Babóca Biztos Kezdet Gyerekház  

 
Az Önkormányzatnak a gyermekvédelmi személyes gondoskodás területén fontos feladata a 
gyermekek veszélyeztetésének megelőzése érdekében megszervezni és működtetni azokat a 
speciális és alternatív szolgáltatásokat, amelyek a 0-24 éves korú gyermekek és fiatal 
felnőttek számára testi, értelmi, érzelmi, pszichés, erkölcsi gondozásuk-nevelésük, készség-
képességfejlesztésük keretében hozzájárulnak az egészséges, kötelességtudó, törvénytisztelő, 
munkára kész felnőtté váláshoz. 
Az Önkormányzat költségvetése terhére továbbra is folyamatosan biztosítani kívánja – a 
szociális és gyermekjóléti intézmények célszerű, gazdaságos és racionális működtetése 
mellett – a jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeket. Ezt a mindenkori 
költségvetéséből a Társulás részére történő pénzeszköz-átadással, pótbefizetéssel teljesíti 
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annak érdekében, hogy Ózd város szociálisan rászoruló lakosságának szociális és 
gyermekjóléti ellátása továbbra is magas színvonalon biztosított legyen. 

Az Önkormányzat továbbra is támogatja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
biztosításában szerepet kapjon a közfoglalkoztatás, amely keretében a másodlagos 
munkaerőpiacon egyrészt az Ózdon élő szakemberek bekapcsolódnak a feladatellátásba, 
másrészt a kisegítő munkakörökben végzett tevékenységgel járulnak hozzá az ellátás 
színvonalának javításához. Az Önkormányzat elismeri, hogy a személyes gondoskodás 
területén végzett közfoglalkoztatás kiemelten értékteremtő foglalkoztatásnak minősül. 
 
 

XV. ZÁRSZÓ 
 
 
A célok eléréséhez kitartó munkavégzésen túl olyan képviselő testületre van szükség, amely 
képes együtt gondolkodni, tenni a város céljainak érdekében a politikát félretéve úgy, hogy 
felelősen felméri az egyes lépések következményeit. Nyitottak legyenek a változásokra, 
ugyanakkor kritikusan, a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva hozzák meg 
döntéseiket. 
A polgármester legyen előre látó, újító szellemű, tartsa össze a képviselő testületet, biztosítsa 
a település adott irányba való haladását, legyen közösséget kovácsoló mind szűkebb mind a 
település tágabb körében is. Érdekek tekintetében mindig a város lakosságának érdekeit kell 
szem előtt tartani, annál nagyobb és feljebb való rendező elv nem érvényesülhet. 
A ciklusterv megvalósításához elengedhetetlen a jó együttműködés az országgyűlési 
képviselővel, aki a város érdekeit képviseli az Országházban, a Kormány előtt, aki szélesebb 
spektrumokban mozogva több lehetőséget is képes lehet megragadni a város működésének 
biztosítása céljából, és a fejlesztések előmozdítása érdekében. 
A városvezetés keresztény értékrendet vall a magáénak, bízik Isten támogatásában, kéri 
áldását Ózd városára. Benne bízva végezzük munkánkat, töretlen hittel a Hazáért, a Városért, 
minden ózdiért. Mert Ózd a mi városunk, nem lehet máshol az otthonunk, Ózdot felemeljük, 
be sohasem hódolunk. 
 

 


