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Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
Köznevelési Csoport
Szeptember 1-jén a Vasvár Sokadalom, szeptember 8-án a Bolyoki Vigadalom, míg
szeptember 15-én a Ráctag Nap invitálta a város és a térség kikapcsolódni vágyó
közönségét, változatos programokkal, sztárvendégekkel és helyi fellépőkkel.
Szeptember 9-én II. Ózdi Triatlon Verseny került megrendezésre új helyszínen, a városi
strand területén. Ideális körülmények között, nagy létszámban vettek részt a versenyzők.
Az iskolásoktól kezdve az idősebb korosztályig, több korcsoportban teljesítették a távot a
helyi és több más városból érkező versenyzők.
Szeptember 12-én gobelin kiállítás nyílt az ÓMI Városi Könyvtár aulájában.
Szeptember 13-án igazgatói munkaközösségi értekezlet volt a Vasvár Úti
Tehetséggondozó Központban. Téma: Új Köznevelési Törvény és annak változásai, a
2012/13-as tanévre vonatkozó legfontosabb törvényi szabályozások.
Szeptember 14-én a legnagyobb iskolai tömegrendezvénnyel, a Langer László VáltófutóEmlékversennyel emlékeztek meg a kitűnő testnevelőről a térségi általános, illetve
középiskolák. Az általános iskolák között az I. helyezett a Serényi László Általános
Iskola, míg a középiskolák között a József Attila Gimnázium szerezhette meg a
vándorkupát.
Szeptember 15-16-án az Ózdi Művelődési Intézmények intézményegységei csatlakoztak
a „Kulturális Örökség Napjai” elnevezésű országos eseménysorozathoz. Számos egyéb
program mellett, ennek keretében valósult meg:
 a Borsod 2050 – Hajrá ipari táj! című kiállítás-megnyitó
 a Felvidéki – Magyar Kórustalálkozó és
 a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje
Szeptember 18-án az Ügyességi Csapatbajnoksággal elkezdődtek a 2012/2013-as tanév
diákolimpiai versenyei. Most a városi stadionban, négy versenyszámban mérhették össze
az erejüket az iskolai csapatok.
Szeptember 20-án dr. Bakay Kornél professzor előadása következett a Szabadegyetem
égisze alatt „Őstörténeti kutatásaink legújabb eredményei” címmel.
Szeptember 26-án – a Mese Napja alkalmából – Fábián Éva volt a Városi Könyvtár
vendége, aki előadással és tánccal szórakoztatta az összegyűlt gyermekeket.
Szeptember 29-én a Barkóság Népeinek és Településeinek Hagyományőrző Ünnepnapja
zajlott a Civilházban. A program kezdeményezője és szervezője az Újra Ózdért Egyesület
volt, díszvendége dr. Paládi-Kovács Attila.
 Ezen a napon mutatta be újra az ÓMI Zenés Színház társulata az „Anconai
Szerelmesek” című egész estét betöltő produkcióját. A darabot Béri László
rendezte.
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Október 1-7. között zajlottak az Országos Könyvtári Napok eseményei. A programkínálat
ezúttal is sokszínű volt:
 Hangulat koncert
 Törékeny biztonság – rendőrségi információs nap
 Varga Sándor természetgyógyász előadása
 Domaházi eredetkutató nap és táncház Elekné Holló Hilda vezetésével
 V. Ózd Kupa – országos keresztrejtvényfejtő egyéni és csapatbajnokság
Október 4-én őszi egyéni atlétika diákversenyen, a III. korcsoportos diákok, 5
versenyszámban mérhették össze tudásukat a Városi Stadionban. Ezzel elkezdődött az
iskolák számára a minden korcsoportot érintő szabadtéri atlétikai versenyek sorozata.
Október 6-án VII. IJKA Országos Nyílt Karate Bajnokságot ismét megrendezte a karate
egyesület, melyet részvételével megtisztelt Simicskó István, az újonnan kinevezett sport
szakállamtitkár.
- Moldvai, széki, kalotaszegi és rábaközi táncokat tanulhattak a Táncház sorozat
résztvevői. A zenét a Szöktető Zenekar szolgáltatta.
Október 7-én első alkalommal Barkó Kupa Utánpótlás Kézilabda Torna néven került
megrendezésre a Sportcsarnokban az Ózdi Kézilabda Club által rendezett erőfelmérő
torna, melyen több neves kézilabda csapat is részt vett.
Október 12-én került megrendezésre a VII. Ózd Kistérségi Nyugdíjas Amatőr Gála
előadóművészeti találkozó.
Október 15-én az első tornával elkezdődtek az MLSZ Egyesületi Bozsik Torna programjai
a Városi Stadionban.
Október 16-án a David Klezmer Quintet előadása zajlott az Olvasó Tánctermében.
Október 17-én dr. Bakay Kornél professzor úr Szent István király országáról tartott
előadást a Szabadegyetem számos érdeklőjének.
- Szakszervezetek Diáksport Szövetségének Regionális döntőjén kispályás labdarúgásban
mérték össze erejüket a régió középiskolás fiú és leány tanulói. A győztesek az országos
döntőbe jutottak.
Október 19-én beküldésre került az Alkotmány Úti Összevont Óvoda, a Petőfi ÚtiCsépányi Összevont Óvoda és a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda IPR pályázata a
2012/13-as nevelési év I. félévére vonatkozóan.
Október 20-án a városi Asztalitenisz Szakbizottság ismét megrendezte az Asztalitenisz
DC diák, illetve felnőtt csapatbajnokságot, melyen sok általános és középiskolás tanuló is
elindult.
Október 21-én több általános iskola benyújtotta pályázatait az Útravaló-Macika
Ösztöndíjprogramra.
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Október 23-án – a hagyományokat követve – Riz Gábor országgyűlési képviselő úr,
valamint Fürjes Pál polgármester úr ünnepi beszédeivel, koszorúzással, majd színháztermi
díszünnepség formájában emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 56.,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 23. évfordulójáról.
 Az ünnepség keretében Max Aicher az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címet
vette át. Ózd Városért Kitüntetésben részesült: dr. Lengyel Elemér, dr. Varga
László és a GE ózdi kollektívája.
Október 30-án nyílt az „Olvadáspont” című fotókiállítás Mizerák István munkáiból, az
Olvasó róla elnevezett termében.
Október hónapban az ágazat valamennyi intézménye elkészítette és beküldte a KIR felé
a 2012/13-as oktatási, nevelési év statisztikai adatszolgáltatását.
November 4-én az Ózdi Kerékpáros Egyesület a stadion területén bonyolította le az
országos SuperCross sorozat 2. futamát. A 100-nál is több versenyző élvezetes küzdelmet
vívott a kicsit átalakított, új nyomtávú pályán.
November 7-én az intézményi Bozsik Labdarúgó Program a III. és IV. korcsoportos
megmérettetések után, a II. korcsoportos diákok mérkőzéseivel folytatódott a Városi
Sportcsarnokban.
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
Befejeződött a Hangony patak rekonstrukciója. A rekonstrukciót a patak kezelője, az
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság ÉMOP pályázati támogatással valósította meg.
A kivitelezési munkák a torkolattól az Ózd, Bolyki temetőnél lévő záportározó gátjáig
terjedő – több mint 12 km hosszú – szakaszon zajlottak. A rekonstrukció keretében
megtörtént többek között a teljes mederszakasz kotrása, a meglévő burkolatok
helyreállítása és a Bolyki temetővel szemben lévő szakaszon kőburkolatot kapott az
eddigi földmeder. Új, akadálymentesített gyalogos híd létesült a Március 15. út – Tesco
áruház között a régi híd helyén.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Fürjes Pál polgármester 2012-ben 39 nap fizetett szabadságra jogosult, melyből
eddig 24 napot vett igénybe. Az alábbi határozati javaslat szerint kéri előzetesen
2012. december 1.; 15.; 27-28. napján 4 nap, valamint 2013. január 2-4. között
további 3 nap, összesen 7 nap 2012. évi fizetett szabadság engedélyezését.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012.(XI.22.) határozata
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének
engedélyezéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény
33. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi Fürjes Pál polgármesternek
előzetesen
2012. december 1., 15., 27-28. napján 4 nap, valamint
2013. január 2-4. között további 3 nap,
összesen 7 nap 2012. évi fizetett szabadság engedélyezését.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

