TÁJÉKOZTATÓ
Ózd Város Önkormányzata által 2015. óta elnyert pályázati projektek
megvalósításáról

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ó z d, 2018. szeptember 27.

1. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00018 „Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai
fejlesztése”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.01.01. - 2019.01.04.
Támogatási összeg: bruttó 400 000 000,- Ft
Konzorciumi partner: ÓZDINVEST Kft. – projektmenedzseri feladatok, piac üzemeltetés,
eszközbeszerzés.
Támogatási összegek megosztása:
Ózd Város Önkormányzata:
387 688 140 Ft
ÓZDINVEST Kft.:
12 311 860 Ft
Az eszközbeszerzés kivételével a projekt összes költségsorára leszerződtünk. A kivitelezés
jelenleg folyamatban van, megfelelő ütemben halad. Amennyiben az időjárás, vagy egyéb
körülmények okán szükséges, akkor a projekt meghosszabbítására lehetőség van.
2. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 „Borsod-Abaúj Zemplén megye területén meglévő
SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása”
Benyújtva: 2016.06.29.
Megvalósítási időszak: 2017.05.12-2018.06.12.
Támogatási összeg: bruttó 8.796.912,- Ft
A projekt során Ózd Város Önkormányzata konzorciumi partnerként beszerzésen
kiválasztott szolgáltató igénybevételével elkészíttette a város Fenntartható Energia
Akciótervének (SEAP) felülvizsgálatát és kidolgoztatta a Fenntartható Energia- és Klíma
Akciótervét (SECAP).
Az akciótervek Képviselő testületi elfogadása 2018.05. 31-én megtörtént, a
dokumentumok a projekt előírásai szerint közzétételre kerültek.
3. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja (IV. Ütem) –
„Maros István Sportcsarnokban hat darab öltöző és edzőterem felújítása, kialakítása”
Benyújtva: 2018.01.19.
Megvalósítási időszak: 2018.IV. negyedév-2019 II. negyedév
Támogatási összeg: bruttó 14.230.802,- Ft; 30%-os önerővel
A projektre vonatkozóan a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A szövetség
közbeszerzés keretében kiválasztja a kivitelezőt és ezt követően a megvalósítási időszak
végéig a hat darab öltöző és az edzőterem felújítása, kialakítása megtörténik.
4. GZR-T-Ö-2016-0027 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram, Ózdi
töltőállomások kiépítése
Benyújtva: 2016.06.29.
Megvalósítási időszak: 2017.07.17. -2018.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 7.428.000,- Ft
A támogatási szerződés megkötését követően a három darab töltőállomás helyszínén az
áramszolgáltatóval a villamos csatlakozás kiépítésére a megállapodás megkötésre került,
melynek kivitelezése a töltőállomás kiépítésével párhuzamosan fog történni. A három
darab töltőállomás kiépítésére, üzemeltetésére a beszerzést lefolytattuk, a nyertes
vállalkozóval a Budapesti Elektromos Zrt.-vel a szerződés egyeztetése megtörtént, a
szerződéstervezet a támogató e-Mobi Kft. részére jóváhagyásra megküldésre került. A
jóváhagyás folyamatban van. Ezt követően a szerződésnek megfelelően a kivitelező a
befejezési határidőig a telepítést elvégzi.
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5. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok”
Benyújtva: 2016.04.19.
Megvalósítási időszak: 2017.07.01-2020.09.30.
Támogatási összeg: bruttó 156.000.000,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Abaújrakezdés Közhasznú
Egyesület és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával.
A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a szociális
munka, a Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok és a tanulási sikerességi
programvezető foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, a rendszeres sportfoglalkozások,
a hitéleti kör ill. a zene- és táncoktatás foglalkozásai is zajlanak. Az akcióterületen élők
által kitöltött kérdőívek értékelése után kiválasztásra került 150 fő, akik részére egyéni
fejlesztési terv készült és különféle, egyénre szabott szolgáltatásokat nyújtunk a részükre
(pl. gazdálkodási tanácsadás, munkaerőpiaci szolgáltatások, konfliktuskezelés stb.)
Minden konzorciumi partner folyamatosan szervezi a Közösségi Beavatkozási Tervben
meghatározott programokat (közösségi programok, kulturális nap (2017.08.11.,
2018.07.13.), sportnap (2017.08.05., 2018.07.07.), egészségnap (2017.12.02.) stb.). A
projekt kezdetétől az akcióterületen lakó gyerekek közül összesen 85 főt vittek el
kirándulni 6 alkalommal a környéken 1 napra és a tavalyi őszi- és az idei nyári iskolai
szünetben összesen 75 fő részt vett egy-egy 5 napos táborozáson is.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a
www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatók.
6. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021„Kerékpárutak
és
egyéb
közlekedésfejlesztési
beruházások Ózd városában”
Benyújtva: 2016.03.31.
Megvalósítási időszak: 2017.08.01-2019.08.01.
Támogatási összeg: bruttó 440.000.000,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
bevonásával.
Június 21-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs
Főosztálya által szervezett tervzsűrin bemutatásra kerültek a kerékpárút hálózat tervei. A
minisztériumi szakértők véleményével kiegészítésre kerültek a projekt kiviteli tervei,
amelyek alapján jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A projekt része még a különféle tanulmányok elkészítése (kerékpárforgalmi koncepcióterv
és hálózati terv, fenntartható mobilitási terv) és a szemléletformálási tevékenység. Utóbbi
keretében a 2018. évi Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan 2018.09.21-én kerékpáros
felvonulás és ügyességi verseny került lebonyolításra.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a
www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatók.
7. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja
akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”
Benyújtva: 2016.08.10.
Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2019.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 350.000.000,- Ft
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A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Ózdinvest Kft. bevonásával.
A TOP 4.3.1 pályázat keretében lakófunkciót erősítő, közösségi és szociális funkciót
szolgáló, közbiztonság javítását célzó, foglalkoztatást elősegítő illetve egyéb kapcsolódó
közterületi és infrastrukturális fejlesztéseket célzó tevékenységek, beruházások kerültek
tervezésre. A tervezett tevékenységek mindegyike az akcióterületen valósul meg.
A költségcsökkentés figyelembevételével meghatározásra került a projekt végleges
műszaki tartalma. Ez alapján elkészültek a kiviteli tervek és a megvalósíthatósági
tanulmány. Az akcióterületen folyamatban a Váci Mihály úti lakásokban élők felkészítése
a felújítási munkálatokra, költözésre, amely a Váci Mihály 6-7. épületek esetében meg is
valósult.
A kivitelezési munkák két részre lettek osztva, első ütemben a pályázatban meghatározott,
legkésőbb 2018. december 31. napjáig teljesíteni szükséges felújított lakásszám indikátor
vállalás igazolásának biztosítására a Váci Mihály út 6-9. szám alatti lakások közbeszerzését
indítottuk el. A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval a kivitelezési
szerződés 2018.08.28. napján aláírásra került. Jelenleg ütemterv szerint haladnak a
kivitelezési munkák.
A második ütem tartalmazza az összes többi kivitelezési feladat elvégzését. Jelenleg a
közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.
A projekt állásáról, megkötött szerződésekről a www.ozd.hu honlap aloldalán részletes
információk találhatók.
8. TOP-7.1.1-16-2016-00039 „KÖSZI ÓZD! KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE
ÓZDON”
Benyújtva: 2016.07.04.
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.10.31.
Támogatási összeg: bruttó 400.000.000,- Ft
A helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva helyi civil-, köz-, és gazdasági
szereplőkből - 12 taggal megalakult a HAJÓZD Helyi Akciócsoport, mely aktív
társadalmasítási folyamat alapján elkészítette az integrált, területi alapú, kulturális és
közösségfejlesztési tartalmú, Helyi Közösségfejlesztési Stratégiáját (HKFS). A HAJÓZD
Helyi Akciócsoport konzorciumi formában pályázatot nyújtott be a HKFS megvalósítására
és így 400 millió forint fejlesztési támogatásban részesült. A helyi szereplők a HKFS
megvalósítására, összhangban annak céljaival pályázatokat nyújthatnak be az elnyert
összeg jelentős részére. Az akciócsoport tagjairól a www.ozd.hu aloldalán találhatók
információk. Az akciócsoport vezető tagja Ózd Város Önkormányzata, munkaszervezete
az Ózdi Polgármesteri Hivatal.
A 38 hónapos projektidőszakra a munkaszervezet működésére 60 millió forint áll
rendelkezésre, míg a fennmaradó 340 millió forintra az akciócsoport pályázatokat ír ki a
helyi szereplőknek a HKFS megvalósítására.
KÖSZI TÉR! A városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség
aktivizáló helyszínek fejlesztése,
KÖSZI ÉRTÉK! A városi múlt megismerése, a meglévő értékeink feltérképezése,
valamint az önképzés, a tanulás – mint jövőbeli értékeink – kultúrájának fejlesztése,
KÖSZI FESZT! Városi fesztiválok és kísérő programjaik megvalósítása. Vendégből
házigazdává válás segítése,
KÖSZI FEJLŐDÉS! Egymás megsegítése önmagunk érdekében. Program a problémák
megelőzésére és kezelésére, az aktivizáló közösségek hatásának multiplikálására.
Jelenleg két felhívásra (I. és III.) már érkeztek be helyi pályázatok, míg a másik kettő (II.
és IV.) jelenleg is nyitva áll az érdeklődő szervezetek felé. A munkaszervezet animációs
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tevékenységgel is segíti a helyi szervezeteket, hogy értékes és a HKFS-nek megfelelő
pályázatokat nyújthassanak be.
A pályázathoz kötődő további információk a www.ozd.hu aloldalán találhatóak.
9. TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése Ózd városában”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.05.16-2018.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 90.864.538,- Ft
A projekt beszerzései, közbeszerzése lezajlott, a kivitelezése 75 %-os készültségi fokon
van, a befejezési határidő tartható.
10. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban”
Benyújtva: 2016.06.06.
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.05.31.
Támogatási összeg: bruttó 374.339.460,- Ft
A kivitelezés és az eszközbeszerzés kivételével a projekt összes költségsorára
leszerződtünk. A kiviteli és tendertervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak,
az építési tevékenységre kiírt tender bírálati szakaszban van. Az első mérföldkő elérésig
előírt környezeti állapotfelmérés elkészült, természetvédelmi szempontból azonban a
beruházás jelen formájában nem támogatható. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a
BNP Igazgatóságával, és kidolgozásra került egy mindkét fél számára megfelelő
kompromisszumos megoldás. Ez alapján az önkormányzat fellebbezéssel él az eljáró
hatóságnál azért, hogy természetvédelmi szempontból támogassa a beruházást.
11. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési
beruházások”
Benyújtva: 2017.07.31.
Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2019.10.31.
Támogatási összeg: bruttó 110.953.120,- Ft
A következő beszerzések valósultak meg a támogatási szerződés megkötése óta:
tervezés, szimulációs modellezés, geodéziai műszaki alaptérkép készítése,
forgalomtechnikai terv készítése, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés. A Területi
Vízgazdálkodási Tanácshoz a projekt anyag véleményezésre benyújtásra került. Az első
mérföldkőig előírt tervezési és engedélyezési feladatok 2018.11.15-i határideje tartható.
Jelenleg a pénzügyi elemzés beszerzése folyik.
12. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és
Sportcsarnok”
Benyújtva: 2017.08.29.
Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2019.10.31. (A TSZ hatályba lépését követően kerül
módosításra)
Támogatási összeg: bruttó 299.846.052,- Ft
A Támogatási Szerződés 2018.06.11-én megkötve, hatálybalépéshez a hiánypótlások
beküldve.
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13. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Ózdon”
Benyújtva: 2018.08.31.
Kért támogatási összeg: bruttó 345.969.368,- Ft
A projekttel az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Csépányi Általános Iskola
energetikai korszerűsítését tervezi az önkormányzat. Ennek keretében a következő
fejlesztéseket terveztük:
a) külső határoló szerkezeteik korszerűsítése
b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
c) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából
A pályázat jelenleg hiánypótlás alatt van.
14. KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban”
Támogatás odaítélésének dátuma: 2016.03.25.
Konzorciumi megállapodás megkötése:2016.07.20.
Projekt befejezésének határideje: 2020.12.31.
Támogatási összeg: nettó 4.357.143.859,- Ft
Hódoscsépány kivételével a célterületek kivitelezésre átadásra kerültek.
A korábban átadott területeken az alábbi munkálatok vannak elvégezve:
- Tábla: Euroaszfalt 350 fm gerincvezetéket fektetett le, október elején vonul Belváros2
területre.
- M és M Kft.: Belváros1 területen 2433 fm vezetéket és 165 bekötést épített. Táblában 21
db bekötés készült el. A Ráctag és Mosonyi utcában már kamerázták az elkészült gerincet,
a víztartási próbákat a 39. hétre tervezték. Az ideiglenes úthelyreállítást szeptember 30-ra
prognosztizálták.
15. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
Program lebonyolítója: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt.
Együttműködési megállapodás megkötése: 2018. május 25.
Sportpark építtetője: Nemzeti Sportközpontok, Állami beruházásban önkormányzati önerő
nélkül.
Helyszín: Ózd, Nemzetőr út 10. hrsz: 7344/2
Típusa: 1 db D típusú sportpark (150 m2 minimális alapterületű, gumi talajburkolatú,
minimális telepítésre kerülő eszközök száma: 15 db)
A sportparkban biztosított sportolási lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz,
hasizom erősítés, hátizom erősítése, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos
korlát
Jelenleg a Nemzeti Sportközpont a beszerzési eljárásokat folytatja, ezt követően várhatóan
2019 I. negyedévében a helyszíni munkálatokat a kivitelező elvégzi.
16. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 „Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz
való csatlakozása”
Benyújtva: 2017.03.14.
Megvalósítási időszak: 2017.04.01-2018.06.30.
Támogatási összeg: bruttó 9.000.000,- Ft
A projektben részletezett minden tevékenység megvalósult, a projekt záró beszámolója
2018.08.29. napján benyújtásra került.
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17. EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”
Benyújtva: 2017.03.16.
Megvalósítási időszak: 2018.07.01-2021.06.30.
Támogatási összeg: bruttó 499.999.996,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város
Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk
települések önkormányzatai a partnerek.
A projekt tervezett tevékenységei kismértékben infrastrukturális fejlesztést és
eszközbeszerzést, jelentősebb részben a címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést,
képzéseket, tréningeket, tanácsadási tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló
kirándulásokat, táborozást és különböző rendezvények szervezését tartalmazza a 36
hónapos átfutási idővel.
A projekt kezdő időpontjára a projektmenedzsment tagjainak és a szakmai
közreműködőknek a szerződései megkötésre kerültek. A pályázati projektben vállalt
tevékenységek előzetes áttekintését, csoportosítását követően a konzorciumi partnerekkel
egyeztetések történtek az esetleges változtatások szükségességéről, és a megvalósítás
gyakorlati lépéseiről. Az egyeztetett változtatásokhoz az indikatív ajánlatok begyűjtését
követően a módosítási igény benyújtása megtörtént. A projekt működtetéséhez szükséges
eszközök beszerzése megtörtént, a közbeszerzés előkészítése a leszerződött közbeszerző
céggel folyamatban van. A projekt megvalósításában a tevékenységi elemek közül a
táborozás, ösztöndíj program, valamint a különböző tréningekhez szükséges toborzás,
helyszínek előkészítése, valamint a célcsoportok megkeresése folyamatban van.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a
www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatók.
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