
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

az ózdi belterületi 7119 hrsz.-ú, Lomb úti temetőben megépült kerítés 

üzemeltetésbe adására 
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Ó z d, 2022. december 2. 

 

  



Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 270/KH/2008. (XII.09.) 

határozatában döntött arról, hogy többek között az ózdi belterületi 7119 hrsz.-ú, Lomb 

úti temetőt (Gyári temető) 2009. január 1-jétől határozatlan időtartamra az 

ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe adja temetőgondnoksági feladatok ellátása céljából. 

 

2022. júliusában az ingatlanon 251 m hosszban előre gyártott vasbeton elemekből (113 

db vasbeton kerítés oszlop és 500 db kerítésmező vasbeton elemekből) kerítés került 

megépítésre, mely építmény üzemeltetésbe adásáról dönteni szükséges.  

 

Fenti építmény nyilvántartási értéke 6.217.000 Ft 

 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 

szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 

forgalomképtelen, valamint a korlátozottan forgalomképes önkormányzati 

vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonosi jogkör gyakorlása a 7. § (1) bekezdésben 

foglaltak kivételével a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 7119 

hrsz.-ú ingatlanon előre gyártott vasbeton elemekből megépült 251 m hosszú, 6.217.000 

Ft nyilvántartási értékű kerítést a piacfelügyelet és a temetőgondnokság ingatlan és 

ingóságaira vonatkozó üzemeltetési szerződésben foglalt feltételek szerint – az 

építmény éves értékcsökkenésnek megfelelő összegű üzemeltetési díj megfizetése 

mellett - döntést követően azonnal az ÓZDINVEST Kft. részére üzemeltetésbe átadni. 

A Képviselő-testületnek dönteni kell az építmények besorolásáról forgalomképesség 

szempontjából. A létesítményeket javaslom az önkormányzat forgalomképtelen 

vagyonába sorolni.  

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  



Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.…...../2022. (XII.02.) határozata 

az ózdi belterületi 7119 hrsz.-ú, Lomb úti temetőben megépült kerítés 

üzemeltetésbe adásáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ózdi belterületi 7119 hrsz.-ú, 

Lomb úti temetőben 251 m hosszú, előre gyártott vasbeton elemekből (113 db előre 

gyártott vasbeton kerítés oszlop és 500 db előre gyártott kerítésmező vasbeton 

elemekből) megépült, 6.217.000 Ft nyilvántartási értékű kerítést az Önkormányzat 

forgalomképtelen vagyonába sorolja. 

 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a határozat 1. pontjában szereplő kerítést 2022. december 5. napjától, 

határozatlan időtartamra, a piacfelügyelet és a temetőgondnokság ingatlan és 

ingóságaira vonatkozó üzemeltetési szerződésben foglalt feltételek szerint – az 

üzemeltetésre átadott eszközök éves értékcsökkenésnek megfelelő összegű 

üzemeltetési díj megfizetése mellett - az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe adja 

temetőgondnoksági feladatok ellátása céljából. 
 

Felelős:  

 üzemeltetési szerződés módosításának előkészítéséért: PH. 

Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője, 

 aláírásáért: Polgármester 

 önkormányzati tárgyi eszköz nyilvántartásban történő 

módosításért, eszköz nyilvántartásáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági 

Osztály vezetője, 

 az eszköz üzemeltetéséért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

 

 
 


