
Ózd 
 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete „Családbarát Ö nkormányzat” Díjat 
adományoz Ózd Város Önkormányzatának 2013-ban. 

Ózd harminchétezer lakosú Borsod megyei város, Miskolctól 60 kilométerre északnyugatra. 

Ózdnak a rendszerváltás után súlyos gondokkal kellett megküzdenie, hogy megtalálja azokat 
a megoldásokat, amelyek azonnal, illetve hosszú távon képesek kezelni a 
munkanélküliséget, a kialakult társadalmi-gazdasági-demográfiai helyzetet. A város 
kiemelten kezeli a lakosság ellátási szükségletének biztosítását és támogatja a gyermekeket 
nevelő családokat. 

Az Önkormányzat az elmúlt évben 1500 kiközvetítést regisztrált közfoglalkoztatásra, 
rendszeres munkajövedelemhez juttatva ezzel a családokat.  

Ózdon az óvodák és iskolák karbantartása folyamatos, az intézmények felújítására, 
működtetésére pályázati forrásokat is bevonnak. Az Önkormányzat több mint harminc éve 
megszakítás nélkül tart fenn bölcsődét, az igényekhez igazodva bővítve és korszerűsítve azt. 

2012-ben Ózd Város Önkormányzata utólag visszafizette a tanulóbérletek árát azon 
hátrányos helyzetű családoknak, akik több mint két buszmegállónyira laknak az iskolától. A 
legkritikusabb területen szerződéses járatot is működtetett az iskolába jutás 
megkönnyítésére.  

Pályázati forrásból az Önkormányzat által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények 41 
szakköri, 17 tábori és 3 vetélkedő programot valósítottak meg ingyenesen a városi óvodás, 
általános iskolás és középiskolás gyermekek részvételével. 

A város kulturális életében aktívan részt vevő, tehetséges fiatalok számára a város vezetése 
több alkalommal nyújtott továbbtanulási támogatást. 

Ózd Város Önkormányzata minden évben pályázatot ír ki és forrást biztosít a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének kihelyezett ózdi tagozatára felvett, 
szociálisan rászoruló hallgatók támogatására. 

Ózd Város Önkormányzata évről évre több mint 70, a város kulturális életében aktív szerepet 
vállaló civil szervezetet támogat. Külön figyelmet kapnak az iskolákhoz és óvodákhoz, 
valamint a nyugdíjas, idős lakosság kezdeményezéseihez kötődő szervezetek és azok 
programjai. 

Immár húsz éve rendezi meg az Önkormányzat a Nagycsaládosok Karácsonyát. Ez 
alkalomból 20-30 család részül egyszeri 15.000 Ft pénzbeli támogatásban. Civil szervezetek 
bevonásával gyűjt az Önkormányzat adományt – ruhaneműt, játékot, édességet – a családok 
számára. A résztvevőknek az általános iskolás tanulók és az Ózdi Művelődési Intézmények 
Zenés Színháza kedveskedik karácsonyi ünnepi gyerekműsorral.  

A NOE méltónak találta Ózd Város Önkormányzatát az elismerésre. 

A díjat átveszi: Fürjes Pál, polgármester.  


