
 

 

     

 

   
 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

   
 

 

 

 

J a v a s l a t 

a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei 

elősegítése céljából a 262/2011.(X.20.) határozat kiegészítésére 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó z d, 2012. október 02. 

 

   Előterjesztő: Alpolgármester 

Előkészítette: PH. Településfejlesztési és  

               Vagyongazdálkodási Osztály 

 

 



A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján 

a Regionális Képző Központok beolvadásával létrejött a Türr István Képző és Kutató Intézet 

(1097 Budapest, Gyáli út 33-35.). Az Intézet irányító szerve a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium.  

 

A volt Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Ózd, Kiserdő alja út 2. sz. alatti 

intézményében önálló szervezeti egységként működik a Türr István Képző és Kutató Intézet 

Ózdi Igazgatósága.  

 

Az Ózd, Kiserdő alja 2. sz. alatti, 5052/2 hrsz-ú ingatlan az Igazgatóság által tervezett fejlesztések 

megvalósítására (szakmai képzések, START munka betanító képzések, stb.) a jelenlegi 

adottságaival már nem alkalmas. Az Igazgatóság vezetője a fejlesztési terveik megvalósítása 

érdekében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat vezetőihez, hogy a térségben található, 

önállóan nem hasznosítható területeket az Önkormányzat biztosítsa számukra. Az igényelt 

területeken terveik szerint a képzéshez elengedhetetlenül szükséges építményeket (műhely, oktató 

helyiség, tárolók) létesítenének, a területet egységesen kerítéssel lezárnák.  

 

Az 5052/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai 4/6 tulajdoni arányban a Magyar Állam, 1/6 tulajdoni 

arányban a BAZ Megyei Önkormányzat (állami tulajdonba vétele folyamatban van), 1/6 tulajdoni 

arányban Ózd Város Önkormányzata.  

 

A TKKI 5052/2 hrsz-ú, 2045 m
2
 területű ingatlana környezetében 2011. évben több e célra 

felhasználható önkormányzati ingatlan volt, melyek az alábbiak:   

 

- 5052/1 hrsz-ú, 659 m
2
 területű, udvar megnevezésű, 

- 5052/4 hrsz-ú, 2111 m
2
 területű, udvar megnevezésű, 

- 5055 hrsz-ú, 188 m
2
 területű, beépítetlen terület megnevezésű, 

- 5061 hrsz-ú, 197 m
2
 területű, beépítetlen terület megnevezésű, 

- 5062 hrsz-ú, 197 m
2
 területű, beépítetlen terület megnevezésű. 

 

Ezen ingatlanokat az Önkormányzat a 262/2011. (X.20.) KH. határozatával ingyenes tulajdonjog 

átruházással az 5052/2 hrsz-ú ingatlanhoz felajánlotta, biztosította (1. melléklet). A telekalakításhoz 

a szükséges tervek elkészültek, engedélyek kiadásra kerültek, azonban az 5052/2 hrsz-ú ingatlan 

tulajdoni viszonyainak rendezetlensége miatt azok a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem 

kerültek átvezetésre. 

 

Az elmúlt időszakban a közvetlen környezetben található további két darab négylakásos 

önkormányzati tulajdonú lakóház (5053 és 5059 hrsz) is lakhatatlanná, életveszélyessé vált, így 

ezek is elbontásra kerültek, a visszamaradt beépítetlen terület jelenleg hasznosítatlan. 

 

A TKKI kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a már tervezés alatt lévő fejlesztéseikhez 

ezen területekre is szükségük lenne, ezért kérik ezen ingatlanok ingyenes tulajdonjog átruházását is. 

A kérelem teljesítése esetén az alábbi ingatlanok kerülnének ingyenes tulajdonjog átruházásra:  

 

- 5052/1 hrsz-ú,    659 m
2
 területű,  

- 5052/4 hrsz-ú,  2111 m
2
 területű, 

- 5053 hrsz-ú,       197 m
2
 területű (lakóház törlés folyamatban), 

- 5055 hrsz-ú,       188 m
2
 területű, 

- 5059 hrsz-ú,       178 m
2
 területű (lakóház törlés folyamatban), 

- 5061 hrsz-ú,       197 m
2
 területű, 

- 5062 hrsz-ú,       197 m
2
 területű. 

 Összesen:  3727 m
2 



2 

 

A telekalakítást követően a térségben a jelenlegihez képest jelentősen rendezettebb állapotok 

alakulnának ki, egyidejűleg lehetőség adódna az Ózdi Igazgatóság részére a tevékenysége 

végzéséhez szükséges építmények megvalósítására is (lásd.: határozat melléklete – helyszínrajz). 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bek.-e kimondja, hogy nemzeti 

vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A 

törvény alkalmazásában az állam átlátható szervezetnek minősül {3.§ (1) bek. aa) pont}. Az 

ingyenes átruházásra vonatkozó feltételeket rögzítő rendelkezéseket nem kell alkalmazni az állam 

által ingyenesen megszerzett ingatlanok esetén, tehát a Magyar Állam javára az érintett ingatlanok 

ingyenesen átruházhatók, az 5052/2 hrsz-ú ingatlanba történő beolvasztással.  

 

Mivel a telekalakítás, engedélyezés és a tulajdonjog átruházás rendezése hosszabb időt vesz 

igénybe, így célszerű a rendezésig is az Ózdi Igazgatóság részére a jelen határozattal kibővített 

területet használatra átadni.  

 

A fentiek figyelembevételével kérem a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

 



 



 





 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2012. (X. 2.) határozata 

 

a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei elősegítése 

céljából a 262/2011.(X.20.) határozat kiegészítéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatóságának 

fejlesztési terveit. Ennek megvalósítása érdekében a 262/2011.(X.20.) határozatát az alábbi 1/A. 

ponttal egészíti ki:  

 

 „1/A. A Képviselő-testület a tevékenység végzéséhez biztosítja továbbá az ózdi 5053 és 5059 

hrsz.-ú ingatlanokat is, ingyenes tulajdonjog átruházással, az 5052/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni 

arányai változatlanul hagyása mellett.”   

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 
 

2. A tulajdonjog ingyenes átruházásához a határozat 1. melléklete szerint kell a telekalakítást 

végrehajtani, mely költségeinek fedezetét a 2012. évi költségvetés ingatlanok tulajdonjog 

rendezésére rendelkezésre álló keretéből kell biztosítani.  

 

Felelős:  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő:  2012. december 31. 
 

 

3. Az Önkormányzat a tulajdonjog ingyenes átruházásának rendezéséig hozzájárul, hogy a Türr 

István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága (Ózd, Kiserdő alja 2.) a határozat 1. 

melléklete szerinti területet használja tevékenysége végzéséhez, illetve azt vagyonbiztonsági 

okokból lekerítse.  

 

Felelős:  terület átadásáért: 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

Határidő:  2012. december 31. 
 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 1-3. pontokban foglaltak végrehajtásához 

szükséges megállapodások aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő: értelemszerűen 



 


