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Előzmények: 
Az ózdi belterületi 5026/1 hrsz-ú, 1 ha 8253 m2 területű, lakóház, udvar, gazdasági 
épület megnevezésű ingatlan Ózd Város Önkormányzata tulajdonában áll. Az ingatlan a 
természetben Ózd, Hétes-telepen található, és a Hétes-telep 3., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. szám 
alatti lakóépületeket, valamint a hozzátartozó kiszolgáló helyiségeket és területet foglalja 
magában (1. melléklet tulajdoni lap, helyszínrajz). Az ingatlan kezelője az ÓZDINVEST Kft. 
 
Az Ózd, Hétes-telep 5. szám alatti épület 5/1. számú, kb. 50 m2 bruttó alapterületű 
épületrészét az elmúlt időszakban ismeretlenek elbontották. A Hétes-telepen élő lakosság 
életkörülményeinek javítása érdekében Bódis Kriszta (hivatalos nevén: Horváth Krisztina) a 
„VAN HELYED” A Közös Jövőnkért Alapítvány (2. melléklet) kuratóriumi elnökeként – a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat KKTT MODELL Program keretében – kezdeményezte az 
elbontott épületrész visszaépítésével egy közösségi illemhely, fürdőház és foglalkoztató 
létesítését. Az Alapítvány a létesítéshez szükséges terveket elkészíttette (3. melléklet), mely 
alapján az építési engedélyt megszerezte. Az építéshez a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot 
Ózd Város Önkormányzata nevében a Polgármester 2011. június 17-én ÉMO/567-5/2011. 
számon megadta. A kivitelezés a nyár folyamán megtörtént (4. melléklet - fotók), a 
közeljövőben a használatbavételi eljárás is megkezdhető lesz.  
 
A létesítmény jövőbeni működtetéséhez rendezendő az épületrész tulajdonviszonya, valamint 
tisztázandó, hogy annak ki lesz a kezelője, ki fedezi a működtetés, üzemeltetés költségeit. Az 
Alapítvány képviselőivel folytatott tárgyalások alapján a tulajdonjog rendezése 
társasházasítással történhet. Ennek keretében az 5026/1 hrsz-ú ingatlan az épület alatti 
területtel együtt továbbra is 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában marad. Az épület 
felépítményként – mint társasház – kerül feltüntetésre. A társasházban albetétek alakulnak ki, 
melyből az általuk létesített rész az Alapítvány kizárólagos tulajdonába (külön tulajdon) kerül, 
a többi pedig az Önkormányzat külön tulajdonában lesz. A társasházasítás miatt az épületnek 
közös tulajdonú részei is kialakulnak (főfalak, tetőszerkezet, stb.), melyek osztatlan közös 
tulajdonba kerülnek.  
 
A kialakítandó társasházban az ingatlan-nyilvántartás szerint az Alapítvány jelenleg 
tulajdonnal nem rendelkezik. A tulajdoni rendezés érdekében célszerű, hogy az 
Önkormányzat az alapítványi külön tulajdonba kerülő kb. 50 m2 területrész használat jogát, 
valamint a közös tulajdoni részekből (pl. a közösségi ház céljára felhasznált főfalak, stb.) az 
Alapítvány tulajdonába kerülő tulajdoni hányadot értékesítse. 
A tulajdonjog átruházásához ingatlanforgalmi értékbecslés készült (5. melléklet). A Hétes-
telep viszonyait figyelembe véve a vételár összesen 50.000,- Ft, mely „jelképesnek” 
tekinthető.  
 
A társasházasítás elvégzésének költségei (műszaki munkarészek, Alapító Okirat, földhivatali 
bejegyzési díjak, stb.) kb. 200 E Ft-ra tehetők. Az Alapítvány célkitűzéseit figyelembe véve 
javaslom a fentiekben részletezett használati jog és tulajdonrész Alapítvány részére történő 
értékesítését és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek vállalását.  
 
Tekintettel továbbá arra, hogy az épületben a közművek (elektromos áram, ivóvíz, szennyvíz) 
már ki vannak építve, a mérőórákat célszerű már most a későbbi tulajdonos, üzemeltető 
nevére íratni. Ehhez szintén az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges.  
 
 
Fentiek figyelembevételével kérem a határozati javaslat elfogadását.  
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Hat á ro zat i  j ava s la t  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2011.(XI.24.) KH határozata 

 
az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész értékesítéséről 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ózdi belterületi 5026/1 hrsz-ú, 1 ha 8253 

m2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1/1 arányban Ózd Város 
Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanon található Ózd, Hétes telep 5/1. sz. alatti 
elbontott épületrészt a „VAN HELYED” A Közös Jövőnkért Alapítvány (székhely: 
1156 Budapest, Páskomliget utca 32. IV/19., országos nyilv.azonosító: 442/2011., 
képviseli: Horváth Krisztina) - továbbiakban: Alapítvány – visszaépítse és abban 
közösségi illemhelyet, fürdőházat és foglalkoztatót alakítson ki.  

 
2.  Az Önkormányzat és az Alapítvány az ingatlan tulajdoni viszonyait társasházasítással 

rendezi. A Képviselő-testület ennek érdekében a társasházasítás során az Alapítvány 
kizárólagos tulajdonába kerülő területrész használati jogát (kb. 50 m2), valamint az 
osztatlan közös tulajdonába kerülő épületrészeket az Alapítvány részére értékesíti. Az 
eladási árat az elkészített ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján összesen 
50.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 
3.  Az Önkormányzat vállalja a tulajdonjog rendezéssel kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi költséget, melynek fedezetére a Képviselő-testület a 2011. évi 
költségvetés városrehabilitációs feladatokra rendelkezésre álló keretéből 200 E Ft-ot 
biztosít. 

 
4.  A Képviselő-testület az adásvételi szerződés előkészítésével, az ahhoz szükséges 

ingatlan-nyilvántartási munkák elvégeztetésével a PH. Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztályt bízza meg és felhatalmazza a Polgármestert az 
adásvételi szerződés megkötésére, ill. a szükséges egyéb nyilatkozatok (társasházasítás 
bejegyzésével kapcsolatos kérelem, közüzemi mérőórák átírása, stb.) megtételére.  

 
 
Felelős: Polgármester 
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály  
Határidő: a társasházasítást követően értelemszerűen 
 


