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Tisztelt Képviselő-testület!
Intézményünk alapfeladatai közé tartozik a közterületek és a kezelésünkben lévő egyéb
önkormányzati tulajdonú területek tisztántartása. A köztisztasági csoport munkatársai
azok, akik ezt a folyamatot ellátják.
Feladatellátás szempontjából külön végezzük a köztisztasági tevékenységet és az illegális
hulladéklerakók felszámolását.
Ózd város lakosságának jelentős része nem környezettudatos szemlélettel bír, melynek
következményeként az elmúlt évekhez képest nőtt az illegális hulladéklerakók száma,
valamint az oda elhelyezett illegális hulladék mennyisége is.
Ezek észlelése, megszüntetése az Intézmény, valamint a Városi Rendészet közös
munkájának eredménye. A rendészet munkatársai 29 esetben jelezték Intézményünknek,
hogy területbejárásuk kapcsán, hol találtak illegális hulladéklerakót.
Általánosságban elmondható, hogy akár munkatársaink akár a rendészet munkatársai a
hulladék átvizsgálásával kezdik a folyamatot, hogy az elkövető azonosítására alkalmas
iratokat, csekkeket találnak-e a hulladékban, mely után a Rendészet eljárást
kezdeményezhet.
A lerakók megszüntetésére közfoglalkoztatási startmunka program keretén belül
pályázott Intézményünk 2019/20. évben. Megvalósítási helyszínként 27 lerakót jelöltünk
meg a programban, kb. 390 m3 hulladék elszállításával, 12 fő bevonásával. A helyszíneken
a szemét nagysága becsült érték, mivel a hulladék begyűjtése nehezen megközelíthető
helyeken nem közvetlenül hulladékgyűjtő konténerbe történik, hanem zsákokba gyűjtjük
azokat.
A megvalósítás helyszínei az alábbiak voltak:

Ssz.

Helyszín

elszállított
mennyiség
(~m3)

1 Ózd, Szent István úti garázsok melletti terület

17

2 Ózd, Szent István út, Vadvirág presszó mögött

18

3 Ózd, Kölcsey u. vége

13

4 Ózd, Ózd - Somsályfő, játszótér térsége

16

5 Ózd, Ózd - Center, temető környéke

28

6 Ózd, Rozsnyói út, buszforduló térsége

2

7 Ózd, Etele út vége

5

8 Ózd, Vasvári P. u. mellett

4

9 Ózd, Mekcsey út eleje

12

10 Ózd, Ózd - Susa buszforduló

3

11 Ózd, Kovács-Hagyó út melletti terület

28

12 Ózd, Damjanich út buszforduló

5

13 Ózd, Cserdalápa térsége

18

14 Ózd, Hangony patak melletti terület

26

15 Ózd, Új-Hétes térsége

30

16 Ózd, Óvoda út melletti terület

32

17 Ózd, Dobó I. út

22

18 Ózd, Velence telep patak melletti terület

8

19 Ózd, Karu utca vége

6

20 Ózd, Pázmány úti Coop ABC mögött

7

21 Ózd, Újtelep 1. mellett

12

22 Ózd, Ív úti rk. templommal szembeni terület

30

23 Ózd ,József A. út 13-29. mögött

15

24 Ózd, Vajda J. utcai trafóház környéke

6

25 Ózd, Munkás út-Kisamerika sor közötti terület
Ózd, Lomb u. - Nagyamerika u. feljáró melleti
26 terület
27 Ózd, Szentsimon út 74. sz. mögött

12
9
6

Összesen:

390 m3

Az igényelt költségeket nézve:
 hulladékelszállításra 2.747.010 Ft összeget igényeltünk 2019/20. évekre,
mely összeg a hulladék súlyát és szállításának költségeit tartalmazza. Az
említett összeg a program végéig nem fedezi az elszállított hulladék
mennyiségét, így azt az Intézmény saját költségvetéséből fedezi,
 bér és járulék támogatási igényünk 12.992.640 Ft volt.
(Az anyag megírásának időpontjában a program teljes pénzügyi elszámolása még nem
történt meg.)

A 2020/21. évi járási startmunka programban ezen tevékenységre ismételten beadta
pályázatát Intézményünk, melynek elbírálása jelenleg is zajlik. Bízunk abban, hogy
ahogyan az elmúlt években, úgy idén is támogatja kérelmünket a Belügyminisztérium.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

