
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

 

 az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú,  martinsalak 

felhasználásával épült ingatlanok bontására 
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A Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésén hozott 25/KH/2010.(II.25.) határozattal (1. 

melléklet) Ózd Város Önkormányzata tulajdonába kerültek a martinsalak felhasználásával 

épült Ózd, 6/13  és 6/14, 6/14/A hrsz-ú ingatlanok, melyek természetben Ózd, Búzásvölgy 

1/3 és 1/4 szám alatt található ikerházból és az egyik telekrészen álló műhelyből állnak. (2. 

melléklet). 

 

A Képviselő-testület 25/KH/2010.(II.25.) határozatának felhatalmazásával az ingatlanok 

tulajdonjogának megszerzését követően az Önkormányzat felkínálta az ingatlanokat a 

szomszédos telkek tulajdonosainak a bontás és az ingatlanra fordított  kiadások megtérülését 

biztosító eladási árakon.  

 

Fenti határozat 8. pontjára hivatkozással a telekszomszédok nemleges válasza miatt 2011. 

évben két alkalommal (január 12. és július 5.) került meghirdetésre az ingatlan árverés útján 

történő értékesítésére, eredménytelenül. 

 

Az ingatlanok lakhatatlanok és elbontásuk mielőbb szükséges, mivel olyan személyek 

kezdték el látogatni, pihenőhelyként használni, akiknek cselekményei törvénybe ütköznek.  

 

A lakossági jelzésekre reagálva és tulajdonosi kötelezettségnek eleget téve a felépítmények 

elbontása indokolt. A visszamaradó telek értékesítésére nagyobb az esély, mint egy bontási 

kötelezettséggel terhelt ingatlan esetében. 

 

A bontás költsége a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségbecslése (3. 

melléklet) alapján előreláthatóan ikerház esetén 3,0 M Ft + ÁFA-t, illetve a műhely esetén 

600 E FT+ ÁFA-t igényel, melynek fedezete a Városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott 

kiadási előirányzatból finanszírozható. 

 

Ózd Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak kötelessége a lakhatatlan ingatlannal 

kapcsolatosan a jó gazda gondosságával eljárni, megelőzve, hogy az ingatlanba szándékosan 

bejáró személyek életében vagy testi épségében károsodás  következzen be.  

 



  

 



 





 

 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011. (XI.24.) KH határozata 

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú,  martinsalak 

felhasználásával épült ingatlan bontásáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

A változat 
 

1.)  A Képviselő-testület megbízza a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt  az 

ózdi belterületi 6/13 és 6/14 hrsz-ú ingatlanok felépítményeinek (ikerház) bontásával, 

illetve a közüzemi csatlakozások lekötésével. 

 

2. )  A Képviselő-testület az ózdi, belterületi 6/13 és 6/14 hrsz-ú ingatlanok bontási 

költségeire a Városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott kiadási előirányzatból 

biztosít 3,0 M Ft+ÁFA-t. 

Az ingatlanok bontását legkésőbb 2012. április 30-ig el kell végezni. 

 

3.)  Az Önkormányzat a bontást követően értékesíti a 6/13, 6/14 hrsz.-ú ingatlanokat és a 

hozzájuk tartozó 10/37 hrsz.-ú 81/2275-öd ingatlanrésszel, valamint a  6/14/A 

(műhely) hrsz-ú ingatlant, a felépítmények bontását követően készített szakértői 

véleményben meghatározott érték figyelembevételével. 

 

Felelős: bontásért: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 

    pénzügyi fedezet biztosításáért: Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2012. április 30. 

 

B változat 
 

1.)  A Képviselő-testület megbízza a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt  az 

ózdi belterületi 6/13, 6/14 hrsz-ú ingatlanok felépítményeinek (ikerház) és 6/14/A hrsz-

ú ingatlan (műhely) bontásával,  illetve a közüzemi csatlakozások lekötésével. 
 

2. )  A Képviselő-testület az ózdi belterületi 6/13, 6/14 ás 6/14/A hrsz-ú ingatlanok bontási 

költségeire a Városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott kiadási előirányzatból 

biztosít 3,6 M Ft+ ÁFA-t. 

Az ingatlanok bontását legkésőbb 2012. április 30-ig el kell végezni. 
 

3.)  Az Önkormányzat a bontást követően értékesíti a 6/13, 6/14 hrsz.-ú ingatanokat a 

hozzájuk tartozó 10/37 hrsz.-ú 81/2275-öd ingatlanrésszel a felépítmények bontását 

követően készített szakértői véleményben meghatározott érték figyelembevételével. 

 

Felelős: bontásért: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 

    pénzügyi fedezet biztosításáért: Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2012. április 30. 

 


