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Kamerás
felügyelet
Országos médiaérdeklődést és
vitát váltott ki az Ózdon bevezetett új ellenőrzési rendszer, amit
az önkormányzat a Startmunkaprogram egyes munkafolyamatainak megfigyelésére indított be. Az
újítás értelmében öt kézi- és egy
szemüveges kamerával ellenőrzik
a város különböző területein dolgozó közfoglalkoztatottakat. Öt
munkairányító kezeli majd az új
technikai eszközöket, akik főként
a reggeli munkakezdést, a pihenőidők helyes betartását, valamint a
munka befejezésének pillanatait
rögzíthetik ezentúl.
A kamerahasználat bevezetéséről április elején döntött a képviselő-testület. Mára a szükséges
adatvédelmi szabályozás is elkészült, és a dolgozók is megkapták
az Információszabadság Hatóság
ajánlásában foglalt tájékoztatót.
Több mint 800 fő dolgozik jelenleg a városban, mint közfoglalkoztatott. Az ő munkájukat eddig
is ellenőrizték a munkairányítók,
akik az egykori városőrségtől kerültek a Startprogram Iroda kötelékébe. A felvételek rögzítése, a
„megfigyelés” nem folyamatos, a
videó készítésről pedig minden
esetben tájékoztatják az ellenőrzött munkásokat. Részben szóban, részben pedig a munkairányítók ruháján látható felirattal.
Szipola Dénes szintén munkairányítóként dolgozik, ő kézi kamerával végzi majd a napi feladatát.
Elmondta, sokan fenntartásokkal
fogadták már az ő munkájukat is,
de az esetleges problémákat a megfelelő emberi magatartással ki lehet
majd küszöbölni.
– Nem vagyunk ehhez hozzászokva, és emiatt kicsit idegenkedve fogadtuk az ötletet, de talán biz-

tonságosabban fogjuk magunkat
érezni, hiszen így nem csak az általunk elmondottak szerint, hanem
ténylegesen, képfelvételekkel is alá
tudjuk támasztani a munkavégzést, nemcsak az ellenőrizettekét,
hanem a miénket is.
A kamerás ellenőrzés nagy vitát váltott ki az országos sajtóban,
nemcsak politikai támadások
érték a városvezetést. Az Adatvédelmi Hatóság is elmarasztalóan
nyilatkozott a közmunkások ilyen
jellegű megfigyelése ellen, arra
hivatkozva, hogy a folyamatos
megfigyelés sértheti a személyiségi jogokat. Janiczak Dávid
polgármester elmondta, a közmunkások ilyen jellegű ellenőrzését három összetevő indokolta.
Egyrészt azt figyelik meg, hogy az
elvégzett munka valóban a város
érdekét szolgálja-e.
– A második az, ami teljesen
összhangban áll azzal a kormányzati szándékkal is, hogy a közmunka program arról szól, hogy az
embereket visszavezesse a munka
világába. Én azt szoktam mondani, hogy bevezessük őket a munka
világába, hiszen többségük sohasem volt ott – fogalmazott a polgármester. – Ehhez elengedhetetlen az,
hogy olyan tényezőkkel kerüljenek

szembe már a közmunka program
kapcsán is, ami a versenyszférában
is várja őket.
A harmadik összetevő pedig a
munkaidő betartásával kapcsolatos, hiszen a városlakóktól eddig
is sok bejelentés érkezett az utcán
csoportosan álldogáló közmunkásokról. Ezt szeretnék elkerülni a
jövőben, egyrészt a kamerás ellenőrzési rendszerrel, másrészt pedig
a már megbeszélt pihenőidő és étkezési szünetek beiktatásával.
A médiaérdeklődésre, és a felmerült vitás kérdésekre Janiczak
Dávid polgármester sajtóközleményben reagált.
– Nem a közmunkásokat, hanem a közmunkát figyelik a munkairányítók – emelte ki Janiczak
Dávid, majd hozzátette: tévesen
értelmezték a kamerák alkalmazását a közfoglalkoztásban. A bevezetett intézkedés összhangban áll az
adatvédelmi biztos korábbi irányelveivel, de a helyi szabályozás elérhető, azt bármikor átvizsgálhatják
az Adatvédelmi Hatóság szakértői.
Ugyanakkor hozzátette: a cél
az, hogy a munka ne csak időtöltés legyen a közmunkában, és
Ózd minden egyes nappal több és
jobb legyen.
Sz. Zs.
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2016-tól indulhatna felsőfokú
képzés Ózdon. Erről tárgyalt
május első napjaiban Janiczak
Dávid polgármester a gödöllői
Szent István Egyetem rektorával, dr. Tőzsér Jánossal. Az
egyetemi képzés beindítása
további egyeztetéseket igényel,
olyan kapcsolódási pontok
keresésével, amelyek az oktatás
mellett a gazdasági problémákra is megoldást jelenthetnek.
Dr. Tőzsér János elmondta, az
intézmény vezetése nyitott
minden olyan együttműködésre, amelynek az eredménye az
egyetem profiljába vágó oktatás, kutatás, szaktanácsadás.

Nem lesz koalíció
Ismét Ózdra látogatott Mesterházy Attila, az MSZP országgyűlési képviselője. A baloldali párt
vezető politikusa kíváncsian
figyeli az ózdi politikai életet,
ahogyan fogalmazott, a jelenlegi vezetés választási ígéretei
között helyes célokat is talált, s
ezek megvalósítása égetőnek
tűnik a térségben. Ugyanakkor
kizárta az együttműködés
lehetőségét a két párt között,
még helyi szinten is. Kiss Sándor
a párt ózdi elnöke is elutasítja
a koalíció lehetőségét, de úgy
fogalmazott, a város érdekeit
szolgáló előterjesztésekre igennel fog szavazni.

– a város hírei / kiadó és szerkesztőség: 3600 Ózd, Brassói út 2. / tel.: 48/572-114,
20/9030270, fax: 48/472-347 / e-mail: info@
ozdimedia.hu / kiadja az Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. / felelős kiadó: a kft. ügyvezetője /
főszerkesztő: Bukovinszky Zsolt (bukovinszky@
ozdimedia.hu) / tördelő szerkesztő: Dolezsár
Zoltán / nyomda: Lonax Bt. Ózd, Alkotmány út
4., ügyvezető: Pozsár Szabolcs

„A folytonosság a város érdeke”
Fürjes Pál az előző
ciklusban polgármesterként vezette Ózdot,
most azonban már
a Fidesz-KDNP listás
képviselőjeként
és
frakcióvezetőként tevékenykedik.
– Milyen változást jelent ez az előző ciklushoz
képest?
– Nincs konkrét választókerületi érdek, amit képviselnem kell, de frakcióvezetőként
az elmúlt négy év eredményeit
szeretném továbbvinni. A választás óta eltelt fél évben volt több
olyan kérdés, amelyben politikai
egyeztetés történt, és még több
esetben szükség is lenne ilyenekre
azért, hogy a város érdeke kerüljön előtérbe.
– A költségvetésben mennyire
köszön vissza a folytonosság?
– 2014-et 1,2 milliárd forintos pénzmaradvánnyal zártuk.
Az idei költségvetés elfogadását
nem támogattuk, mert a civilek,
a sport, az oktatás és az egyházak
alultámogatottak. Előrejutásról
akkor beszélhetünk, ha a lehetőségeket meghaladják az igények,
de ha a testület elrugaszkodik
a realitás talajáról, igyekszünk
visszahúzni oda.
– Mi a helyzet a fejlesztésekkel?
– Míg az előző uniós támogatási ciklus a stabilizált településszerkezet és a külcsín megteremtését próbálta fedezni, jelenleg a
gazdasági növekedés felé billen a
mérleg nyelve. Továbbra is zajlik
a MaNDA közel négymilliárdos
beruházásának kivitelezése. Ezzel
kinyílik a gyár területe, amely idegenforgalmi megállítópont lehet.
Miniszterelnök úr pedig tavalyi

látogatásán Ózd közúti megközelítésének javítására tett ígéretet.
– Mi a véleménye a börtönprojektről?
– Ez egy új lehetőség, amely 200250 embernek jelenthet munkát,
így szívesen fogadom. A helyszín
megválasztása azonban egy picit
szerencsétlen, mert a város legnagyobb, egybefüggő befektetési területéből vesz ki egy értékes szeletet.
– Miért volt szükség az Ózdi
Sport- és Élményközpont létrehozására?
– A Vízmű kezelésében lévő
strand és kemping veszteséges
volt, ezért át kellett gondolni. Bízom benne, hogy a számok azt
fogják mutatni, hogy az új cég olcsóbban és magasabb színvonalon
látja el feladatát és működteti a
sportlétesítményeket.
– Mit gondol az új lakásrendeletről?
– Vannak benne jó gondolatok,
amelyek az elmúlt években kialakult anomáliák feloldását szolgálják, illetve a fiatal házasokat segítik. Ennek feltételeit a következő
évek költségvetéseiből meg kell
teremteni. Viszont az kevésbé szerencsés, hogy a rendelet túl nagy
hatáskört ad a polgármesternek.
L. Zs.
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Kényszerű költözés
Megkezdődtek a kilakoltatások
városunkban. Ezekben a hetekben
azoknak kell elhagyniuk az önkormányzati bérlakásokat, akik komoly
tartozást halmoztak fel az elmúlt
években, de a törlesztésre nem mutattak hajlandóságot. Az ingatlanokat kezelő Ózdinvest Kft.-nek mintegy 64 millió forintos kintlévősége
van emiatt, és az is komoly problémát jelent, hogy a bérlők elmulasztják a takarítást, karbantartást.
Vannak, akik 1996 óta nem fizetnek,
a legsúlyosabb esetekben akár több
százezres tartozások keletkeztek.
A végrehajtási folyamat a mostani
kilakoltatások esetében is már hónapok óta zajlik, az érintettek eddig

együttműködők voltak. Igaz, többen
felajánlották, hogy a maradás érdekében egyösszegben kifizetik tartozásukat, de erre nincs lehetőség. Ahogy
Ózd polgármestere fogalmazott, ezek
az elmaradások ugyanis nem a jövőre, hanem a múltra vonatkoznak.
Janiczak Dávid azt mondja, a
városvezetésnek nem célja, hogy etnikai kérdést csináljon a kilakoltatásból. Ezzel szerinte csak azt a korábban bevett gyakorlatot igyekeznek
megszüntetni, hogy egyes emberek
évekig a lakbér befizetése nélkül
használhassanak egy ingatlant. Amikor pedig szankciókat helyeznek kilátásba, hirtelen rendezik a tartozást,
majd újra elkezdik halmozni azt.

Az így felszabaduló lakások
többsége alapos felújításra szorul,
így újabb terheket ró a kezelőre. E
nélkül azonban nem tudják kiadni
a közeljövőben. Az új lakásrendeletet egyébként rendkívüli ülésen
fogadta el Ózd város képviselőtestülete. A korábbi rendelkezés
már több mint tízéves volt, így alapos átgondolásra szorult.

Rendőrségi ajándék
Száz idős személynek ajándékoz elektromos ajtóriasztó éket az Ózdi Rendőrkapitányság, a helyi
Polgárőrség segítségének köszönhetően. A hangosan visító ajtóék dr. Varga László szerint amellett, hogy meggátolja a lakásokba való bejutás lehetőségét, az egyedül élők biztonságérzetét is
javítja. Az eszköz szétosztásában a területi képviselők segítenek.
HIRDETÉS

Lakossági fórumon kérdezhettek az érdeklődők
az ivóvíz projekt kapcsán
Ózd városában folyamatosak a munkálatok a Svájci Hozzájárulási
Program 1 milliárd 465 millió forint támogatásával, amellyel korszerűsítik az ivóvíz hálózatot. Helyreállítják a beruházás helyszíneit, valamint
nem lesz drágább az ivóvíz – többek között ezekről is tájékoztatták az
érdeklődőket az április 16-án megrendezett lakossági fórumon.
A beruházásra a Svájci–magyar együttműködési program nyújtott támogatást, amely a költségek 85 százalékát fedezi. A
város ivóvíz hálózatának korszerűsítése 2010-ben kezdődött el, látványos szakaszába pedig az elmúlt évben érkezett.
A projekt fontosságáról és a tapasztalatokról Janiczak Dávid polgármester mondott beszédet a megrendezett nyilvános
fórumon. A rendezvényen a projekt kivitelezői a pénzügyi és a műszaki tartalomról is tájékoztatták az érdeklődőket.
A tájékoztatók után a lakosság kérdéseire válaszoltak az illetékesek. Egyik ilyen felvetés az volt, hogy a beruházás során
végzett földmunkák után kinek a feladata lesz az utcák, árkok rendbetétele, esetlegesen a parkosítás, valamint az, hogy a
korszerűsítés után várható-e a vízdíj emelkedése. Bíró Ferenc a projekt menedzsere elmondta, a beruházás után az érintett
területek helyreállítása része a projektnek, így arról nem a lakosságnak kell majd gondoskodnia, valamint megnyugtatta a
kérdezőket, hogy a korszerűsítésre vissza nem térítendő támogatást kapott Ózd, így díjemelés emiatt nem várható. A város
ivóvíz-rendszerének hálózati korszerűsítése év végéig készül el.
A következő hetekben az alábbi területeken várhatóak rekonstrukciós munkálatok: Bolyki főút, Volny József u., Baross Gábor u.,
Szent István u., Újváros tér. A már elvégzett munkák helyszínein az utak és járdák helyreállítása folyamatosan zajlik.
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Paletta
Világjárók – Képes
élménybeszámoló Nepálról
Pető Jánossal – május 20.
16:30 ÓMI Városi Könyvtár
Ózdi Szabadegyetem
– A magyar gazdaság
napjainkban, okok és
összefüggések
– Vendég: Dr. Hossó Andrea,
közgazdász
– május 21. 17:00 Olvasó

Egészségnap
Egészségügyi szűrésekkel, kulturális programokkal, helyi fellépőkkel és
sztárvendégekkel zárta életmódváltást segítő projektjét az Almási Balogh
Pál Kórház Egészségfejlesztő Irodája. Az EFI két évvel ezelőtt csatlakozott
ahhoz az országos népegészségügyi programhoz, amelynek célja a
lakosság egészségtudatos életre nevelése volt. A projekt három területen
segíti azóta is a térségben élőket: egészségügyi szűrésekkel, rendszeres
sportprogramokkal és az egészségtudatos életmódot népszerűsítő és segítő előadásokkal. Az EFI programzáró egészségnapjára több százan voltak
kíváncsiak. A gyerekprogramok mellett szerepet kapott a sport, a tánc és a
kultúra is, olyan sztárvendégekkel, mint Südi Iringó és Katus Attila.

Irodalmi verseny
Sikerrel szerepeltek a megyei irodalmi versenyen az ózdi diákok. A
miskolci II. Rákóczi Ferenc Városi
és Megyei Könyvtár vetélkedőjén eddig két fordulót kellett
teljesíteniük az alsó tagozatos
tanulóknak. A versenyben a mai
magyar kortárs irodalomból
olvastak meséket, verseket a
diákok, és az ezekkel kapcsolatos feladatokat oldották meg.
Ózdról összesen tizenhét csapat
indult el, a vetélkedő első részét
helyesen megoldó gyerekek
könyvjutalmat kaptak. A szóbeli
döntő június 8-án lesz, ahol a
fődíj egy balatoni nyaralás.

Terepfutó
hétvége

Huszadik alkalommal rendezte
meg hegyi futóversenyét az Ózdi
Teknőc Futó Club. A kétnapos
sportrendezvényre az ország
minden tájáról érkeztek versenyzők. Szombaton a diákok versenyét bonyolították le, a vasárnap
a felnőttekről szólt. Az V. korcsoportban induló fiatalok az ifjúsági
világbajnokságra kvalifikálhatták
magukat, az országos bajnokságra nevezett atléták pedig értékes
pontokat gyűjthetnek a sorozat
ózdi állomásán.

Városi Stadion
ÓFC – Nagybarca B.-A.-Z.
Megyei U15 Nyugati csoport
fiú labdarúgó bajnoki
mérkőzés – május 31. 11:00
További programok:
www.ozdolvaso.hu
www.ozdisportiroda.t-online.hu

Az ÓVTV műsora
05. 20. Szerda
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Aréna – sportmagazin
05. 21. Csütörtök
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Apropó
Vendégek:
– Janiczak Dávid,
polgármester
Berki Lajos
– roma referens
05. 22. Péntek
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Harangszó
05. 25. Hétfő
19.00 Emlékszel még ... 2. (ism.)
05. 26. Kedd
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Kaleidoszkóp
– kulturális magazin

