
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

Ózd város közigazgatási területén megépült buszvárók kezelésbe adására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

Előkészítő:    PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

Ó z d, 2022. december 2. 

 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2022. szeptemberében Ózd közigazgatási területén belül Sajóvárkonyon, a korábban 

buszmegálló szigetként funkcionáló 3 db buszmegálló helyen buszvárók megépítésére került 

sor az alábbiak szerint: 

 

Cím Helyrajzi szám Nyilvántartási érték Ft 

Ózd, Mekcsey út – Posta előtt 3661 hrsz 524.333 Ft 

Ózd, Mekcsey út 8. sz. előtt 3660 hrsz 524.333 Ft 

Ózd, Melcsey út 59. sz. előtt 3660 hrsz 524.334 Ft 

 

A 3m x 1m x 3 m méretű buszvárók építése a meglévő beton buszmegálló szigetekre a 

közösségi közlekedésben szokásos elvárásoknak, helyi mintáknak, normáknak megfelelően 

került kivitelezésre. 

 

Az eszköznyilvántartás rendezése, kezelése érdekében az átadásáról dönteni szükséges. 

 

Tekintettel arra, hogy fenti ingatlanok az Ózdi Városüzemeltető Intézmény kezelésében 

vannak, ezért az építményeket is célszerű az Intézmény kezelésébe adni. 

 

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. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdés rendelkezése 

alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 

ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja a településüzemeltetés feladatainak ellátását a helyben biztosítható 

közfeladatok körébe sorolja, így a fenti építmények ingyenesen adhatók az Ózdi 

Városüzemeltető Intézmény kezelésébe. 

 

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 

Ózd, Sajóvárkony térségében megépült 3 db buszvárót 2022. december 5. napjával, 

határozatlan időtartamra, térítési díj megfizetése nélkül kezelésbe adja át az Ózdi 

Városüzemeltető Intézmény részére. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  

 

 

 

  



Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (XII.02.) határozata 

Ózd város közigazgatási területén megépült buszvárók kezelésbe adásáról 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi építményeket az 

Önkormányzat forgalomképtelen vagyonába sorolja: 
 

Megnevezés Leltári szám Megjegyzés Helyrajzi 

szám 

Nyilvántartási 

érték Ft 

Buszváró 2022/11/18/284 
Ózd, Mekcsey út – 

Posta előtt 
3661 hrsz 524.333 Ft 

Buszváró 2022/11/18/285 
Ózd, Mekcsey út 

8. sz. előtt 
3660 hrsz 524.333 Ft 

Buszváró 2022/11/18/286 
Ózd, Melcsey út 

59. sz. előtt 
3660 hrsz 524.334 Ft 

 

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

1. pontban felsorolt építményeket 2022. december 5. napjával határozatlan időtartamra, 

térítési díj megfizetése nélkül az Ózdi Városüzemeltető Intézmény kezelésébe adja 

településüzemeltetés, mint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

feladatok ellátása céljából. 

 

Felelős:  az építmények önkormányzati nyilvántartásból történő kivezetéséért: PH. 

Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

 az építmények kezeléséért, üzemeltetéséért, nyilvántartásáért: Ózdi 

Városüzemeltető Intézmény igazgatója 

   

Határidő:  döntést követően azonnal 

 
 


