
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
a kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás célú helyiségekkel 

kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 215/2011.(VII.28.) KH határozat 
kiegészítésére 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Előterjesztő: 
    Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság Elnöke 
     

Előkészítő: 
    ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  
 
 
 
 
Ó z d, 2011. november 24. 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2011. (VII.28.) KH 
határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy az Önkormányzat folyamatos 
kiadásainak (Áfa) csökkentése érdekében a háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadók 
helyiségeinek üzemeltetői jogát az ÓZDINVEST Kft-től 2011. július 31. napjával 
elvonja és 2011. augusztus 01. napjától a Polgármesteri Hivatal Gondnoksági és 
Informatikai Csoport kezelésébe adja. 
 
A határozat értelmében az alábbi ingatlanok átadása történt meg: 
 

- Rozsnyói út 15., 
- Puskás T. út 1., 
- Nemzetőr út 19-21., 
- Újváros tér 5., 
- Lehel v. út 16., 
- Alkotmány út 3., 
- Csépányi út 129., 
- Mekcsey út 199., 
- Damjanich út 16. 

 
Az Ózd, Csépányi út 129. szám  alatti ingatlanban korábban működő védőnői szolgálat 
az Ózd, Csépányi út 121. szám alatti épületbe került áthelyezésre, így ezen ingatlan 
átadása is szükséges a PH Gondnoksági és Informatikai Csoportja részére 2011. 
december 01. napjától. 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 215/2011. (VII.28.) KH határozatot a 
határozati javaslatban foglaltak szerint kiegészíteni szíveskedjen.  
 
Kérjük az előterjesztés megvitatását és jóváhagyását. 



 
Határozati javaslat 

 
….. /2011. (XI. ...) KH határozat 

a kedvezményesen, illetve ingyenesen bérbe adott nem lakás célú helyiségekkel 
kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 215/2011. (VII.28.) KH határozat 

kiegészítéséről 
 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. A Képviselő-testület a 215/2011. (VII.28.) KH határozat 4. pontját az 

alábbiakkal egészíti ki: 
„A Képviselő-testület az Ózd, Csépányi út 121. szám alatti ingatlan kezelői 
jogát az ÓZDINVEST Kft-től 2011. november 30. napjával elvonja és 2011. 
december 01. napjától a Polgármesteri Hivatal Gondnoksági és Informatikai 
Csoport kezelésébe adja.”  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ÓZDINVEST Kft-vel megkötött 
üzemeltetési szerződés módosítására. 

 
 
Felelős: 1-2. pontok vonatkozásában: 

  üzemeltetési szerződés módosításának előkészítéséért: 
 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

üzemeltetési szerződés módosítás aláírásáért: 
 Polgármester 

az ingatlan átadásáért: 
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

az ingatlan átvételéért, kezelésért: 
 PH. Gondoksági és Informatikai Csoport vezetője 

Határidő:  2011. november 30., illetve folyamatosan 
 


