TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. április 27. óta eltelt időszak
legfontosabb eseményeiről

Ó z d, 2018. július 13.
Előterjesztő:
Előkészítő:

1

Farkas Péter Barnabás
alpolgármester
Képviselő-testületi Osztály

I.

Projektek

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010
„Ózd
Újtelep-Kiserdőalja
városrész
szociális
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok”
A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a szociális
munka. A Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok foglalkoznak az arra rászoruló
gyerekekkel, a rendszeres sportfoglalkozások, a hitéleti kör ill. a zene- és táncoktatás
foglalkozásai is zajlanak. Minden konzorciumi partner folyamatosan szervezi a Közösségi
Beavatkozási Tervben megfogalmazott programokat (közösségi programok, kulturális nap,
egészségnap, stb.).
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021„
Kerékpárutak
és
egyéb
közlekedésfejlesztési
beruházások Ózd városában”
2018. június 21-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs
Főosztálya által szervezett tervzsűrin bemutatásra kerültek a kerékpárút hálózat tervei,
amelyen részt vett a projektmenedzser és a Településfejlesztési Osztály helyettes vezetője. A
minisztérium szakértőivel közösen kialakították a végleges, a szakma és a város által is
elfogadható álláspontot, melyet nyilatkozat formájában küldtek meg az Önkormányzat
részére. A nyilatkozatban foglaltak figyelembevételével pontosításra kerültek a projekt
kiviteli tervei, készül a közbeszerzési dokumentáció, valamint folyamatban van a
szemléletformálási tevékenységre vonatkozó ajánlatok bekérése.
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az
akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”
A költségcsökkentés figyelembevételével meghatározásra került a projekt végleges műszaki
tartalma, jelenleg a kiviteli tervek és a megvalósíthatósági tanulmány készül. Az
akcióterületen folyamatban van a Váci Mihály úti lakásokban élők felkészítése a felújítási
munkálatokra, ill. a megvásárolható ingatlanok kiválasztása.
TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése Ózd városában”
Közbeszerzési eljárást követően 2018. május 31-én került sor a kivitelezési feladatokra
vonatkozó szerződés megkötésére. A munkaterület átadásra került 2018. június 7-én, a
kivitelezés megkezdődött.
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban”
A kiviteli és tendertervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak, a kivitelezés
közbeszerzésére vonatkozó tenderkészítés folyamatban van.
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési
beruházások”
A támogatási Szerződés 2018. május 15-én megkötésre került, előleg lehívás folyamatban
van. A nyilvánosság biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás befejeződött, szerződéskötésre
2018. június 12-én került sor az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-vel.
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és
Sportcsarnok”
A Támogatási Szerződés 2018. június 11-én megkötésre került, a beszerzések előkészítés alatt
állnak.
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KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban”
A kivitelezés fizikai értelemben is megkezdődött, 2018. június 14-én megtörtént az első
munkaterület átadás a Belváros 1 célterületre. Ülésezett az Ideiglenes Bizottság 2018. május
17-én, ahol az alábbi javaslatok kerültek elfogadásra:
1.
Szórólapok és szándéknyilatkozat kiküldése a célterületen lévő ivóvízzel nem
rendelkező ingatlan tulajdonosok részére
2.
Viziközmű társberuházói szerződés
2018. június 20-án a TOP pályázatokhoz kapcsolódóan szakmai nap megtartására került sor,
ahol a Pénzügyminisztérium államtitkára ismertette a pályázatok előrehaladását és a várható
kormányzati intézkedéseket.
II.

Oktatás

2018. április 27.
Az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósága KAB-KEF-18-A felhívására pályázatot nyújtott be.
2018. május 9-10-11.
Rendben megtörténtek az óvodai beiratkozások a város által fenntartott és működtetett ózdi
óvodai intézményegységekben.
2018. június 7.
Ózd Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ közös rendezvényén
emlékeztünk meg méltó módon a városban élő, dolgozó pedagógus társadalomról az Ózdi
Művelődési Intézmények „Olvasó” Színháztermében. A pedagógusnapi ünnepségen
kitüntetések és díszoklevelek átadására is sor került.
2018. június 8.
Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte az Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre
Szakgimnáziuma.
2018. június 15.
Valamennyi ózdi iskolában rendben lezárult a 2017/2018-as tanév, a gyermekeknek
megkezdődött a nyári szünidő, míg a pedagógusok részéről a tanév lezárása és felkészülés az
új tanévre.
2018. június 26.
A drogellenes világnaphoz kapcsolódva rendhagyó kerekasztal-beszélgetést tartott az Ózdi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A tanácskozáson több szakterület is képviseltette magát, a
résztvevők az aktuális problémákat és azok megoldási lehetőségeit vitatták meg.
2018. június 29.
Tudomány népszerűsítő előadást tartott a Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata az
anyagmérnök képzéshez kapcsolódóan, „Érdekességek a kerámiák és szilikátok világából”
címmel.
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III. Sportesemények
2018. április 29. ÓAM-ÓKC – Vecsés SE-KSI-ÉL-TEAM II. osztály fiú serdülő/ifi
kézilabda bajnoki mérkőzés
Az ÓAM-ÓKC ifi csapata veretlenül nyerte meg a bajnokságot, így a következő szezonban
már a legfelső osztályban szurkolhatunk nekik. A serdülő csapatnak sikerült a bennmaradás és
így ők továbbra is a második vonalban fognak szerepelni.
2018. május 5. Gyermekbajnokság Kulcsár Anita Régióbajnokság U10 fiú kézilabda
bajnoki forduló
2018. május 6. XXIII. OTP BANK Ózdi Hegyifutó Verseny – Bíben-völgy 10:00
Immáron huszonharmadik alkalommal megrendezésre kerülő versenyen az idén kicsivel
kevesebb induló volt. A közel hatvan fő mindegyike teljesítette a távot.
2018. május 6. ÓAM-ÓKC – DEAC NK KFT NBI/B Keleti Csoport férfi felnőtt
kézilabda bajnoki mérkőzés
Az ÓAM-ÓKC kézilabda csapatának sikerült bennmaradni a második vonalban. A
mérkőzésen ugyan kikapott a csapat, de így is az előkelő kilencedik helyen végzett.
2018. május 8. Intézményi Bozsik Program IV. kcs.
Záró rendezvények színesítették az Intézményi Bozsik Programot, amelyen az egész éves
lelkes munkát köszönték meg a diákoknak egy-egy éremmel és a legjobbak emlékplakettet
kaptak. A rendezvényt ezen felül minden korcsoportban megrendezték.
2018. május 10-12. Nyugdíjas sportnapok
Immáron tizedik éve Bellér László nevével fémjelezve rendezték meg a Nyugdíjas
Sportnapokat, amely egyik kiemelkedő színfoltja a város sportéletének. Az egykori sportolók
ismét fiatalnak érezhették magukat.
2018. május 10. Diákolimpia Kézilabda Országos Elődöntő
Városunkban sikerült megrendezni a Diákolimpia Kézilabda Országos Elődöntőt, ahol
városunkat az Újváros Téri Általános Iskola diákjai képviselték és az előkelő harmadik helyet
szerezték meg a hazai környezetben.
2018. május 19. ÓFC – Felsőzsolca B-A-Z Megyei U16 Nyugati Csoport fiú serdülő
bajnoki mérkőzés
A mérkőzésen a harmadik pozíció volt a tét a serdülősök számára. Az első félidei játék után
meg is volt a harmadik pozíció, de a második félidőben elaludtak a mieink, így sajnálatos
módon kikaptak és a negyedik helyen végeztek a pontvadászatban.
2018. május 19. LÓCI DSE – DVSC-TVP U21 NBII. Észak-Keleti csoport felnőtt/ifi női
kézilabda bajnoki mérkőzés
A LÓCI DSE felnőtt csapata a középmezőnyben végzett, míg az ifjúsági csapatnak sorsdöntő
mérkőzése volt. A lányok mindent megtettek a siker érdekében és ez meg is lett, hiszen egy
gólos sikerükkel a második pozícióban végeztek a bajnokság végén.
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2018. május 20. Pünkösd Kupa – Vitkó Lovastanya
Több városból érkező lovasok mérték össze erejüket a hagyományos Pünkösdi Lovas
Versenyen.
2018. május 26. Ózdi FC – Mojito-Lemon BTE Felsőzsolca Megyei I. osztályú férfi
ifi/felnőtt labdarúgó bajnoki mérkőzés
Az Ózdi Football Clubnak igaz nem sikerült a feljutás, de az utolsó hazai bajnoki mérkőzésen
a bajnok aspiránst sikerült megverniük. A csapat a harmadik helyen zárta a pontvadászatot.
Az ifjúsági csapat szintén a harmadik helyen végzett.
2018. május 27. Mlinárik János Asztalitenisz Emlékverseny
Egy igazi példaképre emlékeztek meg a Marosi István Városi Sportcsarnokban a sportbarátok
egy jó hangulatú versennyel. A rendezvényen közel negyven fő tette tiszteletét, még a
határokon túlról is érkeztek versenyzők.
2018. június 8. XXIV. Kelló József Mozgásfesztivál
Egy igazi testnevelő tanárra emlékeztek meg egy mozgásfesztivál keretein belül, amelyet
immáron huszonnegyedik alkalommal rendeztek meg a szervezők az Újváros Téri Általános
Iskolában.
IV. Kulturális események
2018. április 27.
Dumaszínházi előadás – Bödőcs Tiborral
2018. április 30.
A szív hídjai - színházi előadás
2018. május 5.
Apró Örömök – Baba-mama klubfoglalkozás
2018. május 7.
Szavalóverseny
Közönségtalálkozó Krizsó Szilviával
2018. május 9.
Betűcsipegető – könyvklub iskolásoknak
2018. május 10.
Munkáséletmód előadás-sorozat
2018. május 11.
Koszorúzás a csépányi háborús emlékműnél
Szeretetlánc öleljük át a könyvtárat rendezvény
Betűcsipegető – könyvklub iskolásoknak
Dombóvári Tibor Víz alatti természetfotók kiállítás megnyitó és előadás
2018. május 12.
Tavaszi játszóház a könyvtárban
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2018. május 14.
85 éves az ÓMI Természetjárók Köre megemlékezés előadásokkal és fotókiállítás megnyitása
2018. május 15.
Múltidéző történelmi klub - Talján Zoltán előadása
2018. május 19.
Ózdi Szép Szó baráti találkozója
Tánc világnapja – Alapfokú Táncművészeti iskola évzárója és gálaműsora
2018. május 24 - 25 - 26 - 27.
III. Hétvölgy Fesztivál
május 24.
Természettudományokról nemcsak diákoknak
Ózd A sajtó tükrében: Kerékgyártó Mihály időszaki fotókiállítás megnyitója
május 25.
Koszorúzás a FAM áldozatainak emlékkövénél
X. Jubileumi Ipari Örökségvédelmi Konferencia
Honismereti pályázat ünnepélyes díjkiosztója
Ünnepi képviselő-testületi ülés
május 26.
Katonai toborzó, katonai programok
Koncertek – The Colors, Nagyanyám Bluesa, Bohemian Betyars, Wellhello együttes
május 27.
Városi Gyereknapi rendezvény
Babakiállítás megnyitó
2018. május 27.
Magyar Hősök Emlékünnepe – koszorúzás Sajóvárkonyon
2018. május 31.
Ózdi Szép Szó - könyvbemutató
2018. június 1-2-3.
Népfőiskola, Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltó Zenekarok Fesztiválja Lakitelken
2018. június 4.
Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak Závada Péterrel
Trianoni megemlékezés
2018. június 5.
Dombóvári Tibor fotókiállítás – tárlatvezetés
2018. június 6.
"Mátyás király" rajzpályázat eredményhirdetése
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Táncház a Civilházban
"Kitekintő-ablak a tèrsègre" - Domahàza bemutatkozik
2018. június 7-11.
Ünnepi Könyvhét
2018. június 7.
Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézménye
képzőművész szakkör kiállítás megnyitója
Pedagógusnapi Ünnepi műsor
Harsányiné Kecskés Nikoletta és Derenkó Dániel író-olvasó találkozója
2018. június 8.
Táncház
2018. június 9.
Író-olvasó találkozó írókkal, költőkkel a Városház téren
2018. únius 11.
Romavilág - cigány népismereti vetélkedő a könyvtárban
Nagy Bendegúz könyvbemutatója
V.

Egyéb

Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2018.(II.22.) határozatával fogadta el
Janiczak Dávid polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését.
Janiczak Dávid polgármester 2018. évi szabadságából 2018. június 30. napjáig bezárólag a
szabadságolási ütemterv szerint 12 napot, az ütemtervtől eltérően 7 napot, összesen 19 napot
vett igénybe.
Tekintettel arra, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.
§-a szerint a polgármester szabadságának ütemezését és kiadását a Képviselő-testület hagyja
jóvá, kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.…/2018. (VII.13.) határozata
a polgármester 2018. évi ütemtervtől eltérő fizetett szabadsága igénybevételének
jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Janiczak Dávid polgármester 2018. évi
ütemtervtől eltérő 7 nap fizetett szabadságának igénybevételét jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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