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Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
2013. június 25.
Az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft., mint közszolgáltató 2013. július hó 1. napjával
kezdődően 6 hónapos felmondási idő figyelembevételével 2013. december 31. napjával
felmondta a települési szilárdhulladék kezelési szerződést. A közfeladat további ellátásával
kapcsolatban a megoldási lehetőségre vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak.
2013. augusztus 9.
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013.
augusztus 9-én társulási ülést tartott melyen az Önkormányzat képviselője tanácskozási joggal
részt vett. Az ülésen megtárgyalásra kerültek többek között a társulási megállapodás
módosítására, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás későbbi ellátása érdekében
alapítandó nonprofit Kft. alapítására vonatkozó előterjesztések is.
2013. augusztus 15.
Téli átmeneti közfoglalkoztatás és képzési program tervezése tárgyban Ózd város részéről a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Központjához jeleztük a közfoglalkoztatókkal történt egyeztetést követően kialakult igényelt
létszámadatokat a következők szerint:
* összesített közfoglalkoztatásba bevonandók létszámterve: 466 fő
(várható időtartam: 2013. dec. – 2014. márc. vége)
* képzési programba bevonandók tervezett létszáma: 162 fő
(várható időtartam: 2013. nov. – 2014. ápr. vége)
2013. augusztus 24.
Kiegészítő közfoglalkoztatási támogatás igények leadására volt lehetőség.
A
közfoglalkoztatókkal történt egyeztetést követően összesen 87 fő igényének jelzését küldtük
meg
a
Kirendeltségnek
(segédmunkás56
fő;
szakmunkás
31
fő).
Minden közfoglalkoztatott 8 órás foglalkoztatásban dolgozhat szeptember közepétől –
október végéig. E keretfelhasználásra a Kirendeltség 100% támogatást tudott nyújtani,
melynek révén önkormányzati önerő biztosítására nem volt szükség.
2013. augusztus 26.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy az Ózdi
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolát 2013. augusztus 31. napjától az Egri
Főegyházmegye működtesse, melynek értelmében 2013. augusztus 26. napján átadás-átvételi
megállapodás került aláírásra.
2013. augusztus 29.
A Képviselő-testület 217/2013.(VIII.29.) határozata értelmében aláírásra került az az okirat,
amelyben a felek a BORSODVÍZ Zrt-vel érvényben lévő víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó
Bérleti Üzemeltetési szerződést 2013. augusztus 31-i dátummal közös megegyezéssel
megszüntették, ezt követően megtörtént a pénzügyi elszámolás a BORSODVÍZ Zrt. és a
Önkormányzat között.
2013. augusztus 29.
A Képviselő-testület 218/2013.(VIII.29.) határozata értelmében ünnepélyes keretek között
aláírásra került az üzemeltetési jog vásárlására vonatkozó szerződés, mely alapján 2013.
szeptember 1-től hatályba lépett az ÉRV Zrt-vel korábban aláírt Bérleti Üzemeltetési
szerződés, így ettől az időponttól Ózd városban az ÉRV Zrt. lett a víziközmű-szolgáltató.
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2013. augusztus 27., 29., szeptember 3-6.
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. elkészítette az I.-VI. havi beszámolóját, melynek
értelmében a helyi közösségi közlekedés vonatkozásában a Szolgáltató I. félévi
önkormányzati ellentételezési igénye 28.147 e Ft. A további nagymértékű veszteség
csökkentése érdekében a PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály a
Szolgáltatóval közösen megvizsgálta azokat az intézkedési lehetőségeket, melyek segítségével
az utasok érdekeinek jelentősebb sérelme nélkül lehetséges a megrendelt futásteljesítmény
csökkentése. Az intézkedési javaslatok alátámasztása érdekében utasszámlálások történtek.
2013. szeptember 5., szeptember 11.
Döntés előkészítő csoport került létrehozásra a város közkutas vízellátásának komplex
átvilágítására és a közkifolyók további működtetésére vonatkozó megoldási javaslat
kidolgozása érdekében. A döntés előkészítő csoport 2013. szeptember 5-én és 11-én tartott
ülést, melyen a számukra kijelölt feladatot elvégezték, az általuk megfogalmazott javaslatok
előterjesztésre kerülnek a Képviselő-testület 2013. szeptemberi ülésére.

Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
Köznevelési Csoport
2013. június 28.
Közreműködtünk a Semmelweis Egészségügyi Szakmai Nap rendezvényeinek színvonalas
lebonyolításában.
2013. június 29.
Ünnepélyes Borlovag-avatási ceremóniát tartottunk az ÓMI „Olvasó” Tánctermében
2013. június, július, augusztus
A 30/ 2013 (IV.30) EMMI rendelet által szabályozottan szociális nyári gyermekétkeztetést
valósítottunk meg 2013. június 24. és augusztus 24. között 44 munkanapon keresztül a
rászoruló gyermekek számára. A programban 20.548 adag étel lett kiosztva így a
rendelkezésre álló pályázati keretből 9.041.120 forint lett felhasználva.
2013. június, július, augusztus
Ezekben a hónapokban az ÓMI amatőr kulturális közösségei a megszokott rendben és
ütemezés szerint folytatták tevékenységüket, próbáikat és egyéb összejöveteleiket.
Ugyanebben az időintervallumban számos, külső szervezésben megvalósult képzésnek is
helyt és erőforrásokat biztosított az intézmény.
2013. június, augusztus, szeptember
A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068-as pályázat keretén belül az alábbi képzéseken vettek
részt a projektbe bevont óvodák óvodapedagógusai:
A projektmenedzsment alapelemei, felkészítés a projektmenedzseri feladatok
ellátására (11 fő, 30 óra) június 17-19.
Munkafolyamatok uralása a változó közoktatásban (11 fő, 30 óra) június 20-22.
Informatikai szoftverismeretek a hatékony pedagógiai munkavégzéshez
(19 fő, 30 óra) augusztus 26-28.
Óvodából az iskolába zökkenőmentesen (19 fő, 30 óra) szeptember 9-11.
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2013. július
Az ÓMI intézményegységeiben összesen 16 fiatalt foglalkoztattunk diákmunka keretében,
akik számottevő segítséget nyújtottak az intézmény archívumának gondozásában,
rendszerezésében.
2013. július 5.
Villanyfényes Öregfiúk Labdarúgó Torna került megrendezésre 6 csapat részvételével a
műfüves pályán, melyen a Városközpont csapata szerezte meg a végső győzelmet.
2013. július 13.
Harmadik alkalommal bonyolította le az ÓVSE kosárlabda szakosztálya a Catrecz Ball Utcai
Kosárlabda Tornát. Az egyre népszerűbb és más városokból is egyre több csapatot
idecsalogató sporteseményt ismét az Újváros téren lévő „dühöngőben” rendezték meg.
2013. július 13.
A VIII. Suzuki Kupa Súlyemelő Verseny és Területi Minősítő megmérettetésnek a Városi
Sportcsarnok adott otthont. Az érdeklődők itt láthatták az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club
nagy létszámú utánpótlás versenyzőit és a lábadozásból visszatérő EB ezüstérmes Nagy
Nikolettát. A masters világbajnokságra készülő Szepessy László pedig nem hivatalos
világcsúccsal mutatkozott be a hazai közönségnek.
2013. július 13-14.
Második alkalommal rendezték meg az Ózdi Strandfoci Bajnokságot. A két nap alatt tíz
csapat mérkőzött meg egymással a Városi Strandfürdő területén. A programot büntetőrúgó
verseny is színesítette, valamint a szervezők különdíjakat is átadtak.
2013. július 19.
Segédkeztünk a III. Görgey Emléktúra elindításánál.
2013. július 20.
Megrendezésre került a Susa és Rimaszécs településeket összekötő erdei út átadásának 5 éves
jubileumi ünnepsége. Ugyanezen a napon az ÓMI Városi Művelődési Központ
közreműködött a Roma Nap kulturális és nemzetiségi programjaival összefüggő feladatok
ellátásában.
2013. július 22.
Óvodavezetői értekezletet tartottunk a 2013/14-es nevelési évre való zökkenőmentes
felkészülés jegyében, az új törvényi szabályozásnak megfelelően.
2013. július 29 – augusztus 2.
Hip-Hop Tánchét (intenzív tánctábor) zajlott az Olvasóban három csoport részére
2013. augusztus 1.
Az ÓMI „Olvasó” adott otthont az Anyatejes Világnap eseményeinek.
2013. augusztus 1-8.
Ebben az időszakban rendeztük meg a jubileumi X. Örökségvédő Festőtábort, melyhez
kapcsolódóan részt vettünk a bátonyterenyei I. Palóc Világtalálkozón. Az alkotóhét a
hagyományos szabadtéri táborzáró ART-PLACC kiállítással fejeződött be a Városház téren.
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2013. augusztus 12-16 és 19-23.
Extrém deszkás, bringás napközis tábort rendeztek Szaka Attila vezetésével. Az átadásra
készülő új extrém sportpályához kapcsolódó programokon a két hét alatt közel 40 fő vett részt
a Városi Stadionban. Az utolsó napon pedig egy nagyszabású, műsorokkal tarkított hivatalos
megnyitóünnepségre is sor került.
2013. augusztus 18.
A Szentsimoni Falunap technikai hátterét és – helyi csoportjainak révén – számos
programelemét biztosítottuk.
2013. augusztus 18.
II. Ózd Kupa XCO Hegyikerékpár Magyar Kupa V. fordulója az Ózdi Kerékpáros Egyesület
jóvoltából városunkban lett megtartva. A versenyen megjelent a kerékpáros elit, de Kovács
István révén hazai győzelemnek is örülhettünk master kategóriában. A felnőtteknél belga
versenyző diadalmaskodott.
2013. augusztus 20.
A Szent István Napi Állami Ünnep és a IV. Ózdi Parkfesztivál rendezvényeit készítettük elő
és bonyolítottuk le teljes körűen.
2013. augusztus 23.
I. Ózdi Extrém Sportnap a Városi Stadionban felállított új extrém sportpályán. A közel 1000
főt megmozgató sportos, zenés rendezvény az új sportpálya hivatalos átadó ünnepsége is volt
egyben.
2013. augusztus 24.
Ózdi FC – Karcsa megyei I-es labdarúgó mérkőzéssel (győzelemmel) elkezdődött a bajnoki
idény az ózdi focistáknak is.
2013. augusztus 29.
Megyei tanévnyitó Konferencián (Miskolc) vettek részt a város általános és középiskoláinak
igazgatói, oktatásban dolgozó vezetői.
2013. augusztus 30.
A 2013/14-es nevelési év új törvényi változásai miatt, az arra való felkészülés jegyében
óvodavezetői értekezletet tartottunk.
2013. augusztus 30., szeptember 2.
Rendben lezajlottak a város általános- és középiskoláiban a 2013/14-es tanév tanévnyitói.
2013. augusztus 31.
A kézilabda club 4 csapatos tornát rendezett az új szezonra való felkészülés jegyében. A torna
sikeres volt, hiszen a végső győzelmet is az ÓKC szerezte meg.
2013. augusztus 31.
A Szenna Nap közösségi és kulturális eseményei zajlottak városunk azonos nevű
településrészén.
2013. augusztus 31., szeptember 5.
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Tanévnyitó ünnepség a Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskolában
augusztus 31-én az intézményben, majd szeptember 5-én az Ív úti Római Katolikus
Templomban szentmise keretében.
2013. szeptember 4.
Nem sikerült fényesen az ÓVSE futsal csapatának visszatérése az országos teremlabdarúgó
vérkeringésbe. A Magyar Kupában két év után újra hivatalos mérkőzést játszó csapat 12-5
arányban alulmaradt a Monor csapatával szemben.
2013. szeptember 5.
Ózd Térségi Diáksport Bizottság tanévnyitó ülésére került sor a Városi Sportcsarnok
éttermében. Az ülésen szinte valamennyi térségi általános- és középiskola egy-egy
testnevelője jelen volt, akik meghallgatták a tavalyi tanév értékelését és tájékozódhattak az
idei év változásairól.
2013. szeptember 6.
„A sportok királynője Ózdon” című könyv bemutatójára került sor az Olvasóban. Az Ózdi
Teknőc Futó Club és az Ózdi Sportszervező Iroda közös kiadásában megjelenő könyvre több
régi sportember is kíváncsi volt. A bemutatón maga a szerző, ifj. Vass Tibor adott
tájékoztatást a megjelenés előzményeiről.
2013. szeptember 8.
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az Ózdi Triatlon Verseny a Városi
Strandfürdő területén és a város utcáin. A dinamikusan fejlődő eseményen egyre több nevező
van és sok helyi amatőr versenyző mellett az ország több pontjáról most már „profi”
versenyzők is tiszteletüket teszik.
2013. szeptember 13.
Az idei tanévben is a Langer László Váltófutó Emlékversennyel kezdődik meg a
diákversenyek sora. A Városi Stadionban minden korosztályban fiú-leány közös
váltócsapatok mérhetik össze tudásukat, melyen a végső sorrend az összesített eredmények
alapján kerül kihirdetésre.

