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2012. szeptember 20-án a II. János Pál Katolikus Általános Iskola intézményvezetője, Kocska 
Ágnes igazgató asszony kéréssel fordult Ózd Város Önkormányzatához (1. melléklet), mivel az 
intézmény az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú oktatási intézmények fejlesztése megnevezésű pályázatot 
be kívánja nyújtani, amelynek keretében az Ózd, Bem út 8. szám alatti, 5335/2 hrsz-ú ingatlanon 
(melyben az általános iskolai képzés zajlik) a mindennapos testneveléshez kapcsolódó 
beruházásokat, felújításokat szeretné megvalósítani. Tájékoztatása alapján egy korszerű tornaterem, 
valamint egy teljesen felújított sportudvar megvalósításához nyújtanának be pályázatot, és kéri a T. 
Képviselő-testületet, hogy a benyújtáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást szíveskedjen 
megadni. 
 
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésének, megszerzésének és hasznosításának 
szabályait a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Ózd Város 
Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.)  
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) tartalmazza.  
 
A Vagyonrendelet 7.§ (1) bekezdése szerint a korlátozottan forgalomképes vagyon értékesítését, 
gazdasági társaságba való bevitelét, megszerzését és megterhelését illetően a Képviselő-testület 
gyakorolja a tulajdonosi jogokat.  
 
Az Egri Főegyházmegye (a továbbiakban: Főegyházmegye) és az Önkormányzat között 2011. 
május 30-án határozatlan időtartamra megállapodás jött létre az ózdi 6937, 5335/2, 5335/1 hrsz-ú, 
természetben a 3600 Ózd, Bem út 8 és 12., valamint az Ózd, Bartók Béla utca 36. sz. alatt található 
általános iskola megjelölésű, korlátozottan forgalomképes ingatlanok ingyenes használatba adására.  
 
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő II. János Pál Katolikus Általános Iskola 2011. 
szeptember 1-től kezdte meg az oktatást.  
 
Az Egri Főegyházmegye tájékoztatása alapján a pályázat benyújtója a II. János Pál Katolikus 
Általános Iskola lesz. A pályázat benyújtási határideje 2012. szeptember 3. – november 15. 
Mivel a beruházás az Önkormányzat tulajdonán, tehát a támogatás kedvezményezettjének 
szempontjából idegen tulajdonon történik, a támogatás feltételeként szükséges a tulajdonos 
Önkormányzat hozzájárulása is.  
 
Az Önkormányzat számára egyelőre mindössze a pályázati felhívásban szereplő információk állnak 
rendelkezésre, melyben egyik feltételként szerepel, hogy a projektgazdának vállalnia kell, hogy a 
támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 
évig változatlanul fenntartja és üzemelteti. A projekt fizikai megvalósítására a projekt 
megkezdésétől számítva maximum 24 hónap áll rendelkezésre.  
 
Tájékoztatásul az előterjesztés 2. mellékletét képezi a Pályázati Útmutató C7. pontja, melynek 
megismeréséről a tulajdonosi hozzájárulásban nyilatkozni szükséges.  
 
Javaslat 
 
Az Önkormányzat az intézmény elképzelését támogassa, a tulajdonosi hozzájárulást a pályázat 
benyújtásához adja meg, azonban sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés pontos 
feltételeinek ismerete nélkül ne vállaljon semmilyen kötelezettséget a beruházás vonatkozásában. 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 
Ózd 5335/2 hrsz-ú belterületi, 8122 m2 nagyságú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan 



(természetben 3600 Ózd, Bem út 8. sz.) vonatkozásában az ÉMOP-4.3.1/A-12 számon 
nyilvántartott pályázat benyújtását támogassa és járuljon hozzá a pályázati támogatással 
megvalósuló  beruházás, felújítás végrehajtásához azzal a feltétellel, hogy az Egri Főegyházmegye 
részéről az idegen ingatlanon végzett beruházásként aktivált könyv szerinti érték az ingatlan 
visszaadásakor térítésmentesen kerüljön átadásra az Önkormányzatnak.  
Felek a térítésmentes átadást, valamint az átadáshoz kapcsolódó, hatályos jogszabályokban előírt 
adófizetési kötelezettséget külön megállapodásban rendezik az ingatlan visszaadását megelőzően. A 
Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást azzal a kikötéssel adja meg, hogy az Egri 
Főegyházmegye az ingatlant nevezett pályázat vonatkozásában az Önkormányzat kifejezett 
hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, illetve a fenntartó vállalja, hogy a pályázat fenntartási 
időszak végéig vállalja az Intézmény és a beruházással esetlegesen létrehozott új vagyon 
fenntartását. 
  
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 

 
2. melléklet 



 
 



 
 
 



 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (X.2.) határozata 
az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú  

„Oktatási intézmények fejlesztése” című 
pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 

 
1.)  A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában és az Egri Főegyházmegye 

ingyenes használatában lévő, ózdi belterületi 5335/2 hrsz-ú, természetben 3600 Ózd, Bem út 
8. sz. alatti ingatlan vonatkozásában hozzájárul a II. János Pál Katolikus Általános Iskola 
(3600 Ózd, Bem út 8.) ÉMOP-4.3.2/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című 
pályázaton történő részvételéhez és a pályázat benyújtásához szükséges, a határozat 1. 
mellékletét képező „Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás”-ban foglaltakhoz az alábbi 
feltételekkel: 

a) Az Egri Főegyházmegye vállalja, hogy a pályázati fenntartási időszak végéig az 
Intézményt és a beruházással létrehozott vagyont fenntartja. 

b) Az Egri Főegyházmegye részéről az idegen tulajdonon végzett beruházásként aktivált 
könyv szerinti érték az ingatlan visszaadásakor térítésmentesen kerül átadásra a 
tulajdonos Önkormányzatnak. Felek a térítésmentes átadáshoz és az átadáshoz 
kapcsolódó, hatályos jogszabályokban előírt adófizetési kötelezettséget külön 
megállapodásban rendezik az ingatlan visszaadását megelőzően.  

c) Az Egri Főegyházmegye az ingatlant nevezett pályázat vonatkozásában az 
Önkormányzat kifejezett hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 
Felelős:    
Tulajdonosi hozzájárulás előkészítéséért:  

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 
Tulajdonosi hozzájárulás aláírásáért:  

Polgármester 
 
Határidő: döntést követően azonnal, ill. értelemszerűen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a …/2012. (X.2.) határozathoz 
 

 
 
 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 
 
 
Ózd Város Önkormányzata nevében alulírott Fürjes Pál polgármester (szül. hely, idő: Ózd, 
1956.07.16.; lakcím: 3600 Ózd, Zalai út 21., anyja neve: Bálint Jolán) az Önkormányzat 
tulajdonában, az Egri Főegyházmegye ingyenes használatában lévő, ózdi belterületi 5335/2 hrsz-ú, 
természetben 3600 Ózd, Bem út 8. sz. alatti ingatlant érintően hozzájárulok 

- az ÉMOP-4.3.1/A-12 sz. pályázati kiírás keretében történő „Oktatási intézmények 
fejlesztése” című pályázat II. János Pál Katolikus Általános Iskola által történő 
benyújtásához, 

- a pályázat végrehajtásához, 
- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó által 

történő aktiválásához. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy  

- a pályázattal érintett ingatlan a fenntartási időszak végéig az ingatlan ingyenes 
használatára vonatkozó 2011. május 30-án létrejött megállapodás alapján a pályázó 
rendelkezésére áll, 

- a Pályázati Felhívás mellékletét képező Általános Pályázati Útmutató C7. pontjaiban 
foglaltakat megismertem és a benne foglaltakat magamra nézve elfogadom. 

 
Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan minimum a támogatott projekt fenntartási 
időszakának végéig az érintett ingatlan ingyenes használatára vonatkozó megállapodás alapján a 
pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.  
 
 
 
Ózd, 2012. október 2. 
 
 
 
 
        …………………………………… 
                          Fürjes Pál 
             Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


