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Ózd Város Önkormányzata részére Török Norbert Ózd, Vasvár út 31. 6/4. szám alatti lakos
felajánlotta 1/1 tulajdoni arányú Ózd Iparvasút u. 10. szám alatti 7249 hrsz-ú ingatlanát
értékarányos tulajdoncsere címén.
A felajánlott ingatlan Ózd, Iparvasút u. 10. szám alatt, 7249 hrsz-on található „lakóház,
udvar” megnevezéső, 384 m2 területő. Jelenlegi funkció beépítetlen terület, melyrıl a
felépítményt a tulajdonos lebontotta, így az Önkormányzatot nem terheli az épület bontásából
és a törmelék elszállításából eredı többletköltség. Az ingatlan tiszta, rendezett, melyen
törmelék nem található.
A telekingatlan közmőcsatlakozásokkal nem rendelkezik, az utcafronton a gázcsonk kiépített,
azonban az eladó gázszolgáltatási szerzıdéssel nem rendelkezik.
A tulajdonos egészségügyi, szociális és biztonsági szempontok miatt szeretné az egyenértékő
ingatlancserét végrehajtani.
Ennek figyelembevételével tekintették meg az üresen álló önkormányzati lakásokat és
választottak a lehetıségek szerint.
Egyenértékő csereingatlanként elfogadhatónak találták, az önkormányzat tulajdonában lévı
Ózd, Nemzetır út 9. 7/1. sz. alatti, 7348/A/166 hrsz-ú, összközmőves 63 m2 területő üresen
álló lakást.
A csereingatlanokra ingatlanforgalmi szakértıi vélemény készült, melynek kialakítása
mindkét ingatlan esetében a mőszaki, építési, elhelyezkedési, településrendezési tervek
figyelembevételével történt.
Az ingatlanforgalmi szakértıi vélemény alapján:
- az Ózd, Iparvasút u. 10. sz. alatti 7249 hrsz-ú „ lakóház, udvar” megnevezéső, 384 m2
területő ingatlan piaci értéke: 3.100.000.- FT, (1. melléklet)
- az Ózd, Nemzetır u. 9. 7/1. sz. alatti, 7348/A/166 hrsz-ú , 63 m2 területő társasházi lakás
piaci forgalmi értéke: 3.100.000.- FT (2. melléklet)
Kizárólag pénzügyi szakmai szempontok figyelembevételével az ingatlancserével
kapcsolatosan az alábbi ellenvélemények merültek fel:
- egy 384 m2-es építési telek és egy 63 m2-es összkomfortos lakás cseréje a mai árviszonyok
mellett nehezen fogadható el egyenértékőnek.
- a helyi adóhatóság nyilvántartásában több olyan magánszemély szerepel, akinek
elérhetıségeként az Ózd, Iparvasút u. 10. szám van megadva, és akiknek a különféle
szabálysértésekbıl származó tartozásai meghaladják a 600 Eft-ot.
- a telekingatlan közmő csatlakozással nem rendelkezik.
- a terület felszíne egyenetlen, elgazosodásnak indult – rendben tartása folyamatos kiadást
jelent.
- a TV-SZ-1 övezeti jelő terület beépítési módja szabadonálló, a legkisebb kialakítható
telekméret 900 m2, ill. kialakult állapot szerint.
- az ingatlan-nyilvántartási állapot nem azonos a valósággal – nyilvántartás rendezése forrást
igényel.
- az ingatlan jövıbeni értékének alakulását és értékesíthetıségét ma nem lehet megítélni.
Az Ózd, Iparvasút u. 10. sz. alatti ingatlan tulajdonosa megtette a szükséges lépéseket a tudta
nélkül az elızı tulajdonos hozzájárulásával bejelentett személyek fiktiválásával kapcsolatban.
Fenti pénzügyi szakmai szempontok ellenére célszerő az ingatlancsere lebonyolítása, amely
készpénz nélküli tulajdonszerzést tesz lehetıvé a városközpontban.
Az ingatlancsere elfogadását indokolja, hogy az ingatlan a 6. sz. szegregációs (Iparvasút u.
Névtelen u. - Piac út - Névtelen u.) területen található (3. sz. melléklet).

Az Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában kitőzött célokkal összhangban az
elszlömösödés megállítása a fı feladat ezen a területen, az alacsony komfortfokozatú
ingatlanok felszámolásával, majd telekalakítást követıen a területek újra értékesíthetıek
lesznek.
Ózd Város Önkormányzata a 118/KH/2008. (V.13.) sz. határozatával fogadta el Ózd Város
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). Az IVS V. fejezete – Antiszegregációs Tervtartalmazza a város területén található azon szegregátumokat, melyek demográfiai, szociális,
kulturális, illetve infrastrukturális problémáját kezelni kell. (Szegregátum a településnek azon
területeit érinti, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezık és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya
mindkét mutató tekintetében magasabb mint 50 %.) A fenti szegregátum problémája –más
„elszlömösödött” területekhez hasonlóan – azok felszámolásával kezelhetı.
Az ingatlan cseréjével az Önkormányzat teljesítené az IVS Antiszegregációs Tervének ezen
területre meghatározott feladatait.
A fentiek figyelembevételével a 6. sz. szegregátum felszámolása érdekében célszerő az
ingatlan tulajdonjogának megszerzése.
Kérjük a T. Képviselı-testületet, hogy az értékarányos ingatlancserérıl döntsön.

Határozati javaslat
........../KH/2011. (IV.21.) számú határozat
Tárgy: az Ózd, Iparvasút út 10. sz. alatti ingatlan értékarányos cseréje

Ózd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti tárgyú elıterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
„A” változat:
1. Ózd Város Önkormányzata a Török Norbert tulajdonát képezı Ózd, Iparvasút u. 10. sz.
alatti, ózdi belterületi, 7249 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát, az Ózd, Nemzetır u. 9. 7/1.
szám alatti 2+1 félszobás, 63 m2 alapterülető, ózdi belterületi, 7348/A/166 hrsz.-ú,
összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati lakás tulajdonjogával egyenértéken
elcseréli. Az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díj megfizetése a tulajdont szerzı feleket
terheli.
2. A Képviselı-testület az ingatlan csereszerzıdés és a kapcsolódó okiratok aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.
3. A Képviselı-testület az Ózd, Iparvasút u. 10. sz. alatti ingatlan kezelésével és
hasznosításával az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-t bízza meg.
4. Az Önkormányzat tulajdonába kerülı 7249 hrsz.-ú ingatlant a Képviselı-testület
forgalomképes kategóriába sorolja.
Felelıs: - csereszerzıdés elıkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetıje
- a csereszerzıdés aláírásáért : Polgármester
Határidı: 2011. május 31.

„B” változat:
A Képviselı-testület az Ózd, Iparvasút u. 10. szám alatti ingatlan értékarányos cseréjére adott
ajánlatot nem fogadja el.
Felelıs: tulajdonos értesítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetıje
Határidı: 2011. május 31.

