
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által benyújtott 

pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő:  Polgármester  

Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2022. december 2. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkársága EFOP-4.1.12-22 kódszámmal, „Az állami fenntartású köznevelési 

intézmények elektromos megújítása” címmel pályázatot hirdetett, melynek célja az iskolák 

elektromos hálózatának megújítása, mellyel lehetővé válik egy korszerű infrastrukturális 

környezet biztosítása. 

Ózd Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok:  

a) ózdi belterületi 3257 hrsz.-ú, természetben Ózd, Kőalja út 149. sz. alatti 

(Apáczai Csere János Általános Iskola), 

b)  ózdi belterületi 7714/5 hrsz.-ú, természetben Ózd, Vasvár út 37/A. sz. alatti 

(Vasvár Úti Általános Iskola tornaterem), 

c) ózdi belterületi 19087 hrsz.-ú, természetben Ózd, Csépányi út 117. sz. alatti 

(Csépányi Általános Iskola), 

d) ózdi belterületi 1186 hrsz.-ú, természetben Ózd, Petőfi Sándor út 18. sz. alatti 

(Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola). 

Az Önkormányzat az Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények 

állami működésbe vételével összefüggő átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás és 

vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról szóló 223/2016. (XII.5.) határozata alapján, 2017. 

január 1-jei hatállyal az ingatlanokat határozatlan időre a Kazincbarcikai Tankerületi Központ 

vagyonkezelésébe adta.  

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ, mint az ingatlanok vagyonkezelője, azzal a kéréssel 

fordult az Önkormányzathoz, hogy az Önkormányzat, mint az ingatlanok 1/1 arányú 

tulajdonosa járuljon hozzá, hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központ a fenti pályázati 

felhívás keretében infrastrukturális fejlesztést valósítson meg. 

A projekt során az alábbi tervezett tevékenységek kerülnek megvalósításra: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

Az intézmények elektromos hálózatának megújítása, üzembiztonságossá tétele 

- áramvételezési helyek  

- mérőállomástól történő új vezetékek hálózat kiépítése –kapcsolódó munkálataival, amely 

lehet falon kívül, rejtett illetve falon belüli kiépítés; 

- tantermek, közösségi terek, közlekedők, lépcsőházak, előterek, könyvtárak, tanári szobák, 

öltözők, mosdók, mellékhelyiségek, tornaszobák, tornatermek, kiszolgáló helyiségek, stb. 

áramvételezési (csatlakozók) igényeinek kialakítása- kapcsolódó anyagigénnyel és 

munkálataival. 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

- egyéb hálózati munkálatok 

belépő teljesítmény fejlesztése min 3*32 A-ra 

új óraszekrény kialakítása; 

új kis és nagy megszakítók felszerelése; 

póthálózati pont kialakítása 



A projekt során érintett intézmények vonatkozásában, a becsült költségeket az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

EFOP  4.1.12-22 becsült költség Ózd 

Csépány Általános Iskola          27 271 082  

Ózdi Apáczai Csere János Általános 

Iskola          27 458 906  

Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola          32 918 110  

Vasvár Úti Általános Iskola tornaterem          38 054 623  

Összesen:         125 702 721  

Tulajdonost érintő döntések: 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az Önkormányzat, mint az érintett ingatlanok 

tulajdonosa hozzájáruljon a beruházás elvégzéséhez. (A Tulajdonosi hozzájárulások 

tervezeteit az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.)  

A Tulajdonosi hozzájárulások lényege, hogy az infrastrukturális fejlesztés fentiek szerinti 

támogatása esetén az Önkormányzat hozzájárul projekt megvalósításához és a támogatási 

időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi 

aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés 

céljára rendelkezésre álljon.  

Javaslat: 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés – fenti feltételek ismeretében történő – 

megtárgyalására és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 



1. melléklet 







 
  



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2022. (XII.02.) határozata 

a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által benyújtott pályázathoz kapcsolódó 

döntések meghozataláról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 1/1 arányban 

önkormányzati tulajdonban lévő 

a) ózdi belterületi 3257 hrsz.-ú, természetben Ózd, Kőalja út 149. sz. alatti (Apáczai 

Csere János Általános Iskola), 

b)  ózdi belterületi 7714/5 hrsz.-ú, természetben Ózd, Vasvár út 37/A. sz. alatti (Vasvár 

Úti Általános Iskola tornaterem), 

c) ózdi belterületi 19087 hrsz.-ú, természetben Ózd, Csépányi út 117. sz. alatti 

(Csépányi Általános Iskola), 

d) ózdi belterületi 1186 hrsz.-ú, természetben Ózd, Petőfi Sándor út 18. sz. alatti (Ózdi 

Petőfi Sándor Általános Iskola), 

ingatlanokon a Kazincbarcikai Tankerületi Központ, mint az ingatlanok 

vagyonkezelője, az EFOP-4.1.12-22 kódszámú, „Az állami fenntartású köznevelési 

intézmények elektromos megújítása” című pályázati felhívás keretében 

infrastrukturális fejlesztést valósítson meg. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és egyéb 

tulajdonost érintő dokumentumok aláírására. 

Felelős: a dokumentumok előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

a dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő:  döntést követően azonnal 


