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Az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, ózdi külterületi 063/9 hrsz-ú, 
komposztáló telep kialakítását önkormányzati döntés alapján az egykori Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (a továbbiakban: VSI) kezdte el 2013. 
évben, majd folytatta 2014. évben is. A feladat megvalósításához szükséges dologi 
és beruházási költségek fedezete vissza nem térítendő támogatás formájában a 
startmunka program keretének terhére állt rendelkezésre. A komposztáló telep 
építésének kezdetén megvásárolt, illetve a saját beruházásként létrehozott eszközök 
értéke a VSI jogutódjának, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (a továbbiakban: 
ÓVI) mérlegében szerepelnek. 
 
A komposztáló telep kialakításának befejezése a VSI által elkészített tervek alapján 
Ózd Város Önkormányzata Startprogram Irodájának (a továbbiakban: Iroda) feladata 
volt.  
 
A komposztáló telep (kezelő épület) használatbavételi engedélyét a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 2015. 
december 10. napján adta meg. 
 
A jogerős használatbavételi engedély birtokában a komposztáló telep üzembe 
helyezése megtörtént, az Iroda által végzett beruházás aktiválásra került. 
 
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a környezetvédelmi hatóság 
engedélyéhez kötött tevékenység. E tevékenység csak jogerős hulladékgazdálkodási 
engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető. 
A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
tájékoztatása szerint a komposztáló üzemeltetését, valamint a fű, gallyak vágását, 
gyűjtését, szállítását, komposztálását és a komposzt hasznosítását ugyanazon 
szervezetnek, az Ózdi Városüzemeltető Intézménynek kell végeznie. 
 
A komposztáló telep feladatainak folyamatos és zavartalan ellátása érdekében az 
Önkormányzat (azaz, jelen esetben az Iroda) által beszerzett, ill. létrehozott 
vagyonelemek (a határozati javaslat 1. melléklete), valamint az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, KDE-266 frsz-ú tömörítő gépjármű – mely a zöldhulladék 
kezeléshez és a komposztáló üzemeltetéséhez szorosan kapcsolódó eszköz - már 
átadásra került az ÓVI Városüzemeltető és Foglalkoztatási Osztály részére. 
 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés bd) 
alpontja az ingyenes használatba adást a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 
utalja.  
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint 
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 
bekezdés 2., 11. és 19. pontjai a helyi településüzemeltetést, a helyi 
környezetvédelmet, valamint a hulladékgazdálkodást a közfeladatok ellátása körébe 
sorolja. 
 



Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a 063/9 hrsz-ú komposztáló telepen található, az 
Iroda által beszerzett, ill. létrehozott, - a határozati javaslat 1. mellékletében felsorolt - 
vagyonelemek, valamint a KDE-266 frsz-ú gépjármű 2016. április 1. napjával, 
határozatlan időtartamra, használati díj megfizetés nélkül kerüljön kezelésbe adásra 
az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
 
 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2016. (III.30.) határozata 
a komposztáló telepen lévő egyes vagyonelemek, valamint a KDE-266 frsz-ú 

gépjármű kezelésbe adásáról 
 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő, ózdi külterületi 063/9 hrsz-ú, komposztáló telep megnevezésű ingatlanon 
található - a határozat 1. mellékletében felsorolt – vagyonelemeket 2016. április 1. 
napjától határozatlan időtartamra, használati díj megfizetése nélkül az Ózdi 
Városüzemeltető Intézmény kezelésébe adja. 

 
 

Felelős: átadás-átvételért: 
 Ózd Város Önkormányzata Startprogram Iroda vezetője 
 Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója 
 
Határidő:  2016. április 1. 

 
 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő, KDE-266 frsz-ú tömörítő gépjárművet 2016. április 1. napjától határozatlan 
időtartamra, használati díj megfizetése nélkül az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 
kezelésébe adja. 

 
Felelős: átadás-átvételért: 
 Ózd Város Önkormányzata Startprogram Iroda vezetője 
 Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója 
 
 Üzembentartói jog bejegyzéséért: 
 Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója 
 
Határidő:  2016. április 1. 
 
3. A fenti döntés értelmében az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 

Alapító Okiratában a kezelésre átadott vagyon miatti változást a soron 
következő módosítás alkalmával át kell vezetni. 

 
Felelős: Alapító Okirat módosításáért: 

 Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója 
 
Határidő:  értelemszerűen 



1. melléklet a …/2016. (III.30.) határozathoz 
 
 

Kimutatás 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,  

Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére kezelésbe adandó vagyonelemekről 
 
 
Tárgyi eszközök: 

Sor-
szám 

Megnevezés Főkönyv megnevezése 
Aktiválás 
időpontja 

Könyv szerinti 
bruttó érték (Ft) 

Értékcsökkenés 
2016.03.31. 

Nettó érték 
2016.03.31. 

1. Acélszerkezetű tároló szín (60 m2) FKS. építmény 2016.01.01. 343.858 1.719 342.139 

2. Komposztáló bejárati kapu FKS. építmény 2015.12.31. 149.482 1.121 148.361 

3. Komposztáló parkosítás FKS. építmény 2016.01.01. 275.392 2.065 273.327 

4. Rosta komposztáláshoz 1 db FKS. kis értékű egyéb gép 2015.12.31. 68.580 68.580 0 

5. Irodai szék 4 db FKS. kis értékű egyéb gép 2015.07.06. 8.583 34.332 0 

6. Marina gardrób 1 db FKS. kis értékű egyéb gép 2015.07.06. 35.827 35.827 0 

7. Csővázas szék 2 db FKS. kis értékű egyéb gép 2015.07.06. 2.362 4.724 0 

8. Csővázas asztal1 db FKS. kis értékű egyéb gép 2015.07.06. 10.157 10.157 0 

 
 
Szerszám: 

Sor-
szám 

Megnevezés Főkönyv megnevezése  
Könyv szerinti 

bruttó érték 
(Ft/db) 

Megjegyzés 

1. Maghőmérő 1 db szerszám 2.354 költségként könyvelve 

 

 


