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Magyarország Alaptörvényének 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok 

tulajdona nemzeti vagyon. 

A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös 

szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek 

szükségleteinek figyelembe vétele. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lépcsőzetesen lép 

hatályba, a már hatályos rendelkezései hatályon kívül helyezték a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény önkormányzati vagyonra vonatkozó részét, valamint 

módosították az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó részt. A régi önkormányzati 

törvény 78-80/B. §-ai egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerültek. Az önkormányzati 

vagyonra vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (a továbbiakban: Nvt.) tartalmazza. 

 

Az Nvt. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a 

nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost 

megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes 

tulajdonosi részjogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) harmadik személy 

részére történő átengedésének feltételeit és módját az Nvt. állapítja meg. 

A törvény jelentős mértékben szűkíti a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak körét a korábbi 

szabályozáshoz képest, így elsősorban az állam és a helyi önkormányzat szervei, intézményei, 

valamint ezek 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek jogosultak a jövőben 

a nemzeti vagyon kezelésére. 

Az Nvt. továbbá rögzíti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjoga térítésmentesen ruházható át 

a közfeladatok ellátójára az állam és a helyi önkormányzat között, ezen kívül rögzíti, hogy 

az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor - a törvényben meghatározott feltételek 

mellett - az államnak elővásárlási joga van. 

 

Az Nvt. 9. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy 

vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint az Nvt-ben meghatározott 

rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet 

kötelesek készíteni. 
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A közigazgatásban, az egészségügyi ellátás területén, a közoktatásban, a közművelődés 

területén végbemenő strukturális változások még nem zárultak le, illetve ezek jogszabályi 

háttere nem végleges, így jelenleg ezek mindegyikében még jelentős szerepet tölt be az 

önkormányzat, birtokolja, működteti, fenntartja az ehhez kapcsolódó vagyont.  

 

A feladatellátásban már körvonalazódó, de pontosan még nem ismert, nem véglegesített 

változások a vagyongazdálkodást is nagymértékben befolyásolják, ezért a közép- és hosszú 

távú vagyongazdálkodási tervben csak általános célok, követelmények meghatározása 

tekinthető reálisnak: 

 Mind közép-, mind hosszútávon biztosítani kell a vagyongazdálkodás alapelveinek 

betartását, a vagyongazdálkodás keretében elsődleges célként a közfeladatok ellátását 

kell szem előtt tartani. 

 Biztosítani kell a vagyonnal való felelős, költségtakarékos, rendeltetésszerű és 

átlátható gazdálkodás szervezeti feltételeit. 

 Az önkormányzat vagyongazdálkodásának követnie kell a változó feladatellátást, és 

illeszkednie kell az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez. 

 Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége, az ehhez kapcsolódó vagyongazdálkodás 

a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a fent leírtak alapján a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
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Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

.../2012. (XI.22.) határozata  

Ózd Város Önkormányzata közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat közép- 

és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

A vagyongazdálkodási tervet befolyásoló, önkormányzati feladatellátás lényeges változása, 

illetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás ismeretében a közép- és hosszú 

távú vagyongazdálkodási terv módosítására, a konkrét feladatok meghatározására vissza kell 

térni. 

 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 
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I. Bevezetés 
 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvt.) 9.§ (1) 

bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

terv készítésének kötelezettségét. 

Az Alaptörvény 32. cikkének (6) bekezdése kimondja, hogy „a helyi önkormányzatok 

tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja” a 38. cikk (1) bekezdése szerint 

„Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon 

kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a 

természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek 

figyelembevétele.” 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásának alapelvei – összhangban az Alaptörvénnyel, és 

a Nvt. 7. §-ban foglaltakkal – az alábbiak szerint határozhatóak meg: 

1. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 

2. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

3. Az önkormányzat feladata a vagyongazdálkodás keretében: 

3.1. Az elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükséglegek 

kielégítéséhez szükséges vagyonnak az önkormányzat mindenkori teherbíró 

képességéhez igazodó, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, értéknövelő használata, 

hasznosítása, gyarapítása. 

3.2. A helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítése. 

4. A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem 

veszélyeztetheti. A helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

5. A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az 

érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 

jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 

elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a 

minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.  
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II. Az önkormányzati vagyonra vonatkozó általános előírások 
 

 

1. Az önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 

 

A helyi önkormányzatok vagyonának besorolását az alábbi ábra szemlélteti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör 

gyakorlását szolgáló azon vagyonelemek, amelyet: 

a.) az Nvt. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít: 

aa) a helyi közutak és műtárgyaik, 

ab) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 

ac) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján 

részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi 

közművek. 

b.) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű vagyonnak minősít, 

c.) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 

vagyonelemként állapít meg. 

 

Nemzeti vagyon 

Állami vagyon Önkormányzati vagyon 

Törzsvagyon Üzleti vagyon 

Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes 

Kizárólagos önkormányzati  

tulajdonban álló vagyon 

Nemzetgazdasági szempontból  

kiemelt jelentőségű  

nemzeti vagyon 
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1.1. A forgalomképtelen törzsvagyont az a.) és b.) pontban meghatározott vagyonelemek 

képezik. 

A forgalomképtelen törzsvagyonra vonatkozó korlátozások: 

a) nem idegeníthető el, 

b) vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön 

jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy 

ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított 

vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, 

c) biztosítékul nem adható, 

d) azon osztott tulajdon nem létesíthető. 

 

1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 
a.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 

b.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és 

szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, 

költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 

épületrész, 

c.) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy 

parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló helyi önkormányzati 

tulajdonban lévő társasági részesedés.  

 

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonra vonatkozó fontosabb előírások: 
a) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés addig áll fenn, amíg az 

adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy 

a közhatalom gyakorlását szolgálja.  

b) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon önkormányzati hitelfelvétel és 

kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az 

állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére 

idegeníthető el. 

c) A helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban 

fennálló, helyi önkormányzati társasági részesedés, vagy annak egy része az 

állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-

külön 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy – ezen társaság részére 

– más jogcímen történő átruházás útján elidegeníthető.  

 

2. Az önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása: 

2.1. Vagyonkezelői jog – az Nvt-ben meghatározott kivétellel – vagyonkezelési szerződéssel 

jön létre. 

2.2. Az önkormányzati vagyon tekintetében – az Nvt-ben meghatározott kivétellel – 

vagyonkezelési szerződés: 
a) önkormányzati társulással,  

b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménnyel,  

c) köztestülettel, 

d) az állam, a helyi önkormányzat, az a)-b) alpontban meghatározott szervezetek 

együtt vagy külön-külön 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, 
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e) a d) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100 %-os tulajdonában álló 

gazdálkodó szervezettel  

köthető, a vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható.  

 

2.3. Az önkormányzati vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot alapító szerződés kizárólag 

csak az Nvt-ben meghatározott személyekkel, szervezetekkel köthető és a haszonélvezeti 

jog kizárólag általuk gyakorolható. 

 

2.4. A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés 

versenyeztetés nélkül köthető. 

 

2.5. A vagyonkezelőt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem 

rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – 

ideértve a számvitelről szóló törvény szerint könyvvezetési és beszámoló-készítési 

kötelezettséget is – azzal, hogy 

a)  a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 

helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg, 

b)  a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c)  a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d)  a vagyonkezelői jogot harmadik személyre – az Nvt-ben foglalt kivétellel – nem 

ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint 

e)  polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a 

vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági 

eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 

közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati 

joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi 

önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 

 

2.6. Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes 

személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. 

 

2.7. Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a 

közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 

vagyonkezelésbe. 

 

2.8. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a 

helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont 

hasznosítani – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságával lehet.  

 

2.9. Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás 

a)  államháztartási körbe tartozó szervezet, 

b)  jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó 

szervezet, vagy 

c)  államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a 

helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő 

szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik.  
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3. A nemzeti – önkormányzati – vagyon tulajdonjogának átruházása: 

3.1. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a 

helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon 

tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságával lehet.  

 

3.2. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet. 

 

3.3. Nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott 

esetekben és feltételekkel lehet. A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt – 

amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges – a tulajdonosi joggyakorló 

ingyenesen átruházhatja. 

 

3.4. Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat 

feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat 

feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges 

helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a 

rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat 

részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és 

ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.  

 

3.5. Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a lent 

ismertetett kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 

illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 

földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően 

illeti meg. 

 

3.6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló törvényi szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások 

esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő 

a.) bérlő, 

b.) bérlőtárs, 

c.) társbérlő, 

d.) az a.)-c.) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, 

valamint örökbe fogadott gyermeke  

elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló 

törvényben megjelölt hatóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely 

megelőzi az a.)-d.) pont szerinti személyek elővásárlási jogát. 

 

3.7. Az állam elővásárlási jogára vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni a törvényben, 

vagy helyi önkormányzat rendeletében a versenyeztetés értékhatáraként meghatározott 

értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. 

 

3.8. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben 

törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az 

átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog 

jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló 

szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-
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e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a 

szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a 

küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása 

jogvesztő.  
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III. Ózd Város Önkormányzatának  

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyona 
 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonból nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősítette az 

alábbi vagyonelemeket: 

 

1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, 

közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságokban fennálló részesedések 
 

Társaság neve Önkormányzati részesedés 

mértéke 

Névérték 

(e Ft) 

ÓZDINVEST Kft. 100% 15 660 

Ózdi Vízmű Kft. 100% 265 080 

Ózdi Távhő Kft. 100% 919 850 

 

2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, 

műemlékként nyilvántartott ingatlanok 

 

Megnevezés Helyrajzi szám Cím 

Városi Művelődési Központ 

(Olvasó) 
ózdi 5266 Ózd, Gyár út 4. 

Épület (volt Kaszinó) ózdi 5267 Ózd, Gyár út 2. 

Városi Múzeum ózdi 5190/3 Ózd, Gyár út 10. 

 

3. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, helyi 

építészeti védelem alá vonandó ingatlan  

 

Megnevezés Helyrajzi szám Cím 

Városi Könyvtár ózdi 5378 Ózd, Petőfi tér 1. 
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IV. Ózd Város Önkormányzatának vagyona 
 

 

1. Önkormányzati vagyon megoszlása ( 2011.12.31-i adatok alapján) 

 

Megnevezés Önkormányzati 

vagyon (eFt) 

Befektetett eszközök összesen 21 635 792 

 - forgalomképtelen befektetett eszköz 7 013 893 

 - korlátozottan forgalomképes befektetett eszköz 11 451 092 

 - forgalomképes befektetett eszköz 3 170 807 

Forgóeszközök összesen 1 448 557 

Eszközök összesen 23 084 349 
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Megnevezés Önkormányzati vagyon (eFt) 

2012.VI.30. 

Befektetett eszközök összesen 17 690 330 

Forgóeszközök összesen 2 369 957 

Eszközök összesen 20 060 287 
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Ózd Város Önkormányzata befektetett eszközeinek megoszlása 

kezelésbe/üzemeltetésre/vagyonkezelésbe adás alapján 
 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés Intézmények és a 

Polgármesteri 

Hivatal kezelésében 

lévő eszközök 

Üzemeltetésre 

átadott befektetett 

eszközök 

Vagyonkezelésre 

átadott befektetett 

eszközök 

Befektetett 

eszközök nettó 

értéke összesen 

Immateriális javak 19 202 387 5 234 24 823 

Ingatlan és 

ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 

12 816 693 2 140 925 4 507 566 19 465 184 

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések 

278 044 24 970 100 956 403 970 

Járművek 116 402 466 674 117 542 

Képzőművészeti 

alkotások 

94 170 204 0 94 374 

Beruházások, 

felújítások 

337 480 0 0 337 480 

Befektetett 

pénzügyi eszközök 

1 192 419 0 0 1 192 419 

Összesen 14 854 410 2 166 952 4 614 430 21 635 792 
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Az Önkormányzat eszközeinek forrása 66,3 %-ban a saját tőke.  

A hosszú lejáratú kötelezettségek év végi állománya 5.051.432 e Ft, a rövid lejáratú 

kötelezettségek mértéke 1.433.857 e Ft.  

2011. év végén a tartalékok összege 1.163.537 e Ft volt. 

 

 

2012.VI.30.-i állapot az alábbi lényeges változásokat mutatja: 
 

Az eszközállomány nettó értéke 3.024.062 e Ft-tal csökkent, melyet jelentősen befolyásoltak 

az alábbi vagyonmozgások: 

a) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. tv. az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot állami 

tűzoltósággá alakította, így a feladat ellátásához szükséges vagyon is átadásra került 

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2012. 

január 1-jével. Az átadás nettó 151.491 e Ft eszközcsökkenést eredményezett. 

 

b) A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 

átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. tv. 

alapján a járó- és fekvőbeteg ellátás állami feladat lett, a feladat ellátásához 

szükséges ingatlanok 2012. május 1-jétől állami tulajdonba kerültek. Az Almási 

Balogh Pál Kórház átadása a Magyar Állam részére nettó 3.683.566 e Ft 

eszközcsökkenést eredményezett. 

 

 

2. Ingatlan vagyon (2011.12.31. statisztikából származó adatok alapján) 

 

Az önkormányzat ingatlan vagyonának nyilvántartása az Ingatlanvagyon-kataszterben 

történik. 

 

A nyilvántartás alapján önkormányzatunk 5632 db ingatlannal rendelkezik, 1126 ingatlan 

kivételével a tulajdoni hányad 1/1. 

 

Az ingatlanvagyon-kataszter szerinti nyilvántartási értéke bruttó 22.521.652 e Ft. 

 

A törzsvagyon 1968 ingatlanból áll, nyilvántartási értéke 18.807.451 e Ft. 

Ezen belül a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik: 

1676 ingatlan 8.895.753 e Ft nyilvántartási értékkel. 

 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 
292 ingatlan 9.911.698 e Ft értékkel. 

 

Az önkormányzat forgalomképes – üzleti - vagyona 3664 ingatlanból áll, az üzleti vagyon 

nyilvántartási értéke 3.714.201 e Ft. 
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Az önkormányzat vagyonának megoszlása ingatlan jelleg szerint: 

 

Megnevezés 
Bruttó érték 

(eFt) 
Terület 

  ha m
2
 fm km 

Zöldterület 361 626 137 1 735 - - 

Vizek, közcélú vízi létesítmények 5 047 - - 21 923 - 

Strand 134 416 4 927 - - 

Közlekedési területek (utak, járda, 

parkoló, hidak) 

5 032 599 170 2 548 - - 

Temetők 81 669 19 2 705 - - 

Lakóépületek 731 441 4 9 385 - - 

Oktatási, kulturális intézmények és 

sportlétesítmények ingatlanvagyon 

3 349 163 38 339 - - 

Szociális és egészségügyi 

intézmények ingatlanvagyon 

4 017 853 7 2591 - - 

Kereskedelmi, szolgáltató egységek 

ingatlanvagyon 

1 964 017 1 9 618 - - 

Üzemi és egyéb épületek, építmények 4 813 826 11 189 - - 

Víziközmű 192 487 - - - 161,736 

Csatornamű 288 996 - - 133 696 - 

Beépítetlen földterületek 1 548 512 1 384 4 977 - - 

 

 

Nagyobb értékű ingóságok: 
 

Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás: 162.353,-e Ft 

 

 

Társasági részesedések:  
 

Belföldi részesedés nem pénzügyi vállalkozásban: Önkormányzatunk az alábbi gazdasági 

társaságokban lévő érdekeltségekkel rendelkezik, a III.1. pontban felsorolt kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonba sorolt részesedéseken kívül (adatok névértéken, e Ft-ban):  

 

 

Társaság neve 
Önkormányzati 

részesedés mértéke 

Névérték 

(e Ft) 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 100% 57 000 

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 100% 4 000 

Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. 20,51% 13 727 
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Értékpapírok: 
 

Önkormányzatunk az alábbi forgalomképes értékpapírokkal rendelkezik (adatok 

névértéken, e Ft-ban): 

 

Észak-Magyarországi MÉH Nyrt. 165 db kötvény 1.650 eFt 

Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 11794 db részvény 117.940 eFt 

BORSODVÍZ Zrt. 1 db részvény 100 eFt 
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V. A vagyont terhelő kötelezettségek, adósságállomány 
 

1. Hitelszerződések miatt az alábbi vagyonelemeket terheli jelzálogjog: 

1.1.  Kölcsönszerződés: Ö-3400-2005-0188 

Alkotmány u. 5.                    5193 hrsz 

Vasvár u. 21.               7365/5/A/2 hrsz 

Vasvár u. 125.             7970/2/A/1 hrsz 

Zrínyi u. 5.                        8037/6  hrsz 

Bolyki főút 6.                     8612/4 hrsz 

1.2. Kölcsönszerződés: KBC-3400-2012-0284 

Árpád vezér út 25. fsz. 8130/A/35 hrsz 

Brassói út 1. 8631/2/A/4 hrsz 

Brassói út 1. 8631/2/A/8 hrsz 

Brassói út 1. 8631/2/A/11 hrsz 

Október 23. tér 1. 11172/B hrsz 

Szent István u. 12. 8415/107/A/77 hrsz 

Vasvár út 17. 7365/4/A/1 hrsz 

Vasvár út 27. fsz. 7365/6/A/1 hrsz 

Vasvár út 27. 1.em. 7365/6/A/2 hrsz 

Vasvár út 27. 1.em. 7365/6/A/3 hrsz 

Vasvár út 62. 7352 hrsz 

Vasvár út 67-69. 7903/A/193 hrsz 

Újváros tér 5. fsz./1 8414/49/A/1 hrsz 

Újváros tér 5. fsz./2 8414/49/A/2 hrsz 

Újváros tér 5. fsz./3 8414/49/A/3 hrsz 

Arló, Akácos u. 14. 2115 hrsz 

Mezőkövesd, Zsóri Fürdő 

       Labdarózsa u. 6. 7093/34 hrsz 
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1.3. Hitelkeret szerződés:  KBC-3400-2011-0294 

Bolyki főút 13.              8379 hrsz 

 

 

 

1.4. Hitelkeret szerződés:  KBC-3400-2012-0284 

 

Arló, Akácos u. 14. 2115 hrsz 

Mezőkövesd 7093/34 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 60-62. 7352 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 17. 7365/4/A/1 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/1 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/2 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/3 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 59-69. 7903/A/193 hrsz 

Ózd, Árpád vezér u. 25. 8130/A/35 hrsz 

Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/1 hrsz 

Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/2 hrsz 

Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/3 hrsz 

Ózd, Szent István u. 12. 8415/107/A/77 hrsz 

Ózd, Brassói u. 1. 8631/2/A/4; 8631/2/A/8; 8631/2/A/11 hrsz 

Ózd, Október 23. tér 1. 11172/B hrsz 
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VI. Vagyonkimutatás 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet alapján 
2012.01.01. 

 

Adatok e Ft-ban 

Megnevezés 

FKS - forgalomképes 

FKT - forgalomképtelen 

KFK - korlátozottan forgalomképes 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet 

Ózdi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ózd Város 

Önkormányzata 

(intézmények nélkül) 

Összesen 

FKS vagyoni értékű jogok 23 068 0 0 457 23 525 

FKS szellemi termékek 0 0 0 12 351 12 351 

0-ig FKS vagyoni értékű jogok 7 514 0 0 516 8 030 

0-ig FKS szellemi termékek 21 772 224 39 791 22 826 

FKS vagyoni értékű jogok ÉCS - 16 499 0 0 -682 - 17 181 

FKS szellemi termékek ÉCS - 21 772 - 224 - 39 - 9 574 - 31 609 

KFK földterület 14 885 0 0 59 097 73 982 

FKS földterület 5 812 0 0 0 5 812 

KFK telkek 0 0 0 4 531 4 531 

FKS telkek 0 11 0 1 101 1 112 

KFK épületek 379 764 0 0 1 162 740 1 542 504 

FKS épületek 18 755 6 784 0 48 580 74 119  

FKT építmények 0 0 0 281 182 281 182 
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Megnevezés 

FKS - forgalomképes 

FKT - forgalomképtelen 

KFK - korlátozottan forgalomképes 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet 

Ózdi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ózd Város 

Önkormányzata 

(intézmények nélkül) 

Összesen 

KFK építmények 9 815 0 0 68 375 78 190 

FKS építmények 522 0 0 42 930 43 452 

FKT ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 
0 0 0 62 62 

0-ig KFK építmények 563 0 0 967 1 530 

0-ig leírt KFK ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 
1 882 0 0 0 1 882 

KFK épületek ÉCS - 56 420 0 0 - 123 537 - 179 95 

FKS épületek ÉCS - 3 574 - 2 600 0 - 6 099 - 12 273 

FKT építmények ÉCS 0 0 0 - 7 125 - 7 125 

KFK építmények ÉCS - 6 338 0 0 -4 490 - 10 828 

FKS építmények ÉCS - 67 0 0 - 743 - 810 

FKS számítástechnika 8 777 3 374 137 34 322 46 610 

FKS egyéb gép 36 385 411 0 1 100 37 896 

0-ig FKS számítástechnika 50 171 696 1 016 0 51 883 

0-ig FKS egyéb gép 12 254 656 0 258 13 168 

FKS számítástechnika ÉCS - 53 290 - 1 487 - 1 147 - 29 917 - 85 841 

FKS egyéb gép ÉCS - 41 748 - 756 0 - 278 - 42 782 
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Megnevezés 

FKS - forgalomképes 

FKT - forgalomképtelen 

KFK - korlátozottan forgalomképes 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet 

Ózdi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ózd Város 

Önkormányzata 

(intézmények nélkül) 

Összesen 

FKS járművek 16 485 0 0 0 16 485 

0-ig FKS járművek 0 3 209 0 0 3 209 

FKS járművek ÉCS - 7 272 - 3 209 0 0 - 10 481 

BRUTTÓ ÉRTÉK 608 424 15 365 1 192 1 719 360 2 344 341 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - 206 980 - 8 277 - 1 186 - 182 446 - 398 889 

NETTÓ ÉRTÉK 401 444 7 088 6 1 536 914 1 945 452 
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Alsófokú Oktatási Intézmények vagyonkimutatása, megosztása 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény  

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet alapján 

2012.01.01 
 

Adatok e Ft-ban 

Megnevezés 

Alkotmány 

Úti 

Összevont 

Óvoda 

Városköz-

ponti 

Óvoda 

Béke      

Telepi       

Óvodák 

Árpád      

Vezér       

ÁMK 

SZIKSZI 

Petőfi úti  

Általános 

Iskola és 

Óvoda 

Vasvár Úti 

Általános      

Iskola 

Sajóvár-    

konyi    

ÁMK 

Apáczia 

Áltlános  

Iskola és 

Óvoda 

Újváros 

Téri 

Általános 

Iskola 

Csépány- 

Somsály  

ÁMK 

Bolyky 

Támás 

Általános 

Iskola 

Alsófokú  

Okt. Int. 

Gond-     

noksága 

Összesen 

KFK vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KFK szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0-ig KFK vagyoni értékű jogok 0 0 0 1 200 600 900 1 800 1 069 600 1 200 600 900 0 8 869 

0-ig KFK szellemi termékek 28 0 0 16 929 4 541 982 924 4 121 469 1 329 196 1 371 33 30 923 

KFK vagyoni értékű jogok  ÉCS 0 0 0 1 200 600 900 1 800 1 069 600 1 200 600 900 0 8 869 

KFK szellemi termékek  ÉCS 28 0 0 16 929 4 541 982 924 4 121 469 1 329 196 1 371 33 30 923 

KFK földterület 2 595 18 708 13 429 11 791 14 173 5 500 30 046 5 101 2 561 17 924 4862 13 871 0 140 561 

KFK épületek 56 882 99 654 54 200 84 445 1 067 068 61 508 195 103 91 678 17 135 47 511 27 884 41 420 6 103 1 850 591 

KFK építmények 5 105 3 808 4 408 1 621 53 070 10 354 500 6 886 2 051 3 667 6 433 606 0 98 509 

O-ig leírt KFK épületek 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 0 0 543 

0-ig leírt KFK építmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 119 

KFK épületek  ÉCS 11 685 15 805 16 251 32 039 63 710 18 059 35 488 25 958 5 928 15 401 12 698 17 886 2 260 273 168 

KFK építmények  ÉCS 1 655 938 3 897 286 4 671 2 815 90 2 271 344 3 518 1 100 292 0 21 877 

KFK számítástechnika 947 1 124 1 355 2 767 7 414 1 070 5 750 6 490 961 1 770 2 124 1 410 150 33 332 
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Megnevezés 

Alkotmány 

Úti 

Összevont 

Óvoda 

Városköz-

ponti 

Óvoda 

Béke      

Telepi       

Óvodák 

Árpád      

Vezér       

ÁMK 

SZIKSZI 

Petőfi úti  

Általános 

Iskola és 

Óvoda 

Vasvár Úti 

Általános      

Iskola 

Sajóvár-    

konyi    

ÁMK 

Apáczia 

Áltlános  

Iskola és 

Óvoda 

Újváros 

Téri 

Általános 

Iskola 

Csépány- 

Somsály  

ÁMK 

Bolyky 

Támás 

Általános 

Iskola 

Alsófokú  

Okt. Int. 

Gond-     

noksága 

Összesen 

KFK egyéb gép 560 1 529 3 223 34 283 21 177 1 957 6 037 8 469 720 5 188 892 2 950 1 225 88 210 

0-ig leírt KFK számítástechnika 480 836 1 799 33 293 59 548 6 596 1 369 14 638 1 034 7 714 2 278 8 116 1 481 139 182 

O-ig leírt KFK gép 2 080 2 277 2 152 43 331 13 017 3 157 4 901 3 129 1 115 4 634 1 137 5 984 771 87 685 

KFK számitástech- nikai ÉCS 1 062 1 258 2 472 34 726 63 829 7 091 3 583 17 489 1 551 8 598 3 352 8 775 1 560 155 346 

O-ig leír KFK gép ÉCS 2 129 3 583 4 019 63 489 25 080 3 954 8 342 5 022 1 521 7 232 1 228 8 300 1 560 135 459 

KFK képzőmüv.alk. 0 0 75 0 0 0 67 000 82 0 0 0 0 0 67 157 

KFK járművek 0 0 0 4 000 0 0 0 0 1 663 0 0 0 0 5 663 

0-ig leírt KFK járművek 0 0 0 16 679 0 0 0 4 802 0 0 0 0 5 304 26 785 

KFK jármüvek ÉCS 0 0 0 20 199 0 0 0 4 802 669 0 0 0 5 304 30 974 

Üz.átadott KFK 0-ig leírt 

immateriális javak 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 

Üz.átadott KFK immateriális  ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 

Üz.átadott  KFK földterület 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 892 5 892 

Üz.átadott KFK épület 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 396 54 396 

Üz.átadott KFK építmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 391 

Üz.átadott KFK épület ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 868 26 868 

Üz.átadott KFK építmény ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   197 197 
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1
 

Megnevezés 

Alkotmány 

Úti 

Összevont 

Óvoda 

Városköz-

ponti 

Óvoda 

Béke      

Telepi       

Óvodák 

Árpád      

Vezér       

ÁMK 

SZIKSZI 

Petőfi úti  

Általános 

Iskola és 

Óvoda 

Vasvár Úti 

Általános      

Iskola 

Sajóvár-    

konyi    

ÁMK 

Apáczia 

Áltlános  

Iskola és 

Óvoda 

Újváros 

Téri 

Általános 

Iskola 

Csépány- 

Somsály  

ÁMK 

Bolyky 

Támás 

Általános 

Iskola 

Alsófokú  

Okt. Int. 

Gond-     

noksága 

Összesen 

Üz.átadott 0-ig leírt KFK gép 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 740 3 740 

Üz. átadott KFK gép ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 740 3 740 

BRUTTÓ ÉRTÉK 68 677 127 936 80 641 250 339 1 240 608 92 567 313 430 146 465 28 309 90 937 46 525 76 628 79 669 2 642 731 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 16 559 21 584 26 639 168 868 162 431 33 801 50 227 60 732 11 082 37 278 19 174 37 524 41 705 687 604 

NETTÓ ÉRTÉK 52 118 106 352 54 002 81 471 1 078 177 58 766 263 203 85 733 17 227 53 659 27 351 39 104 37 964 1 955 127 
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VII. Hosszú távú vagyongazdálkodási célok, feladatok 
 

2011-2012. évben az Alaptörvény, az Nvt., és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény hatályba lépésével az önkormányzatok vagyongazdálkodásának alapja is jelentősen 

átalakult. A korábbi erős alkotmányos védelem helyett a feladat ellátáshoz kötöttséggel az 

önkormányzati vagyon egyfajta célvagyonná vált, amely a feladat- és hatáskörök 

telepítésének megváltoztatásával együtt „mozog”, azaz a feladat telepítésének 

megváltozásával a vagyoni helyzetben is jogszerű változás állhat be – anélkül, hogy ezzel 

bármilyen kártalanítási kötelezettség jelentkezne.  

 

A közigazgatásban, a közoktatásban, a közművelődés területén végbemenő strukturális 

változások még nem zárultak le, illetve ezek jogszabályi háttere nem végleges, így 

jelenleg ezek mindegyikében még jelentős szerepet tölt be az önkormányzat, birtokolja, 

működteti, fenntartja az ehhez kapcsolódó vagyont. A feladatellátásban már 

körvonalazódó, de pontosan még nem ismert, nem véglegesített változások a 

vagyongazdálkodást is nagymértékben befolyásolják, ezért a hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervben csak általános célok, követelmények meghatározása 

tekinthető reálisnak: 
 

 Mind közép, mind hosszútávon biztosítani kell a vagyongazdálkodás alapelveinek 

betartását, a vagyongazdálkodás keretében elsődleges célként a közfeladatok 

ellátását kell szem előtt tartani. 
 Biztosítani kell a vagyonnal való felelős, költségtakarékos, rendeltetésszerű és 

átlátható gazdálkodás szervezeti feltételeit. 

 Az önkormányzat vagyongazdálkodásának követnie kell a változó feladatellátást, 

és illeszkednie kell az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez. 
 Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége, az ehhez kapcsolódó vagyongazdálkodás 

a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

Figyelembe véve a fenti általános célokat és követelményeket, továbbá az önkormányzat 

anyagi helyzete stabilizálásának szükségességét, a vagyongazdálkodás területén 15 éves 

távlatban az alábbiak betartása javasolt:  

 

 A törzsvagyon üzemeltetése, rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az 

állagmegőrzésről folyamatosan gondoskodni kell, ennek érdekében a vagyon 

kezelőjének ütemezett, éves bontású – legalább 3 éves időtartamra szóló – 

karbantartási terv készítése javasolt. 

 Az ingatlanvagyon gyarapítása – új vagyontárgy szerzése, illetve meglévő 

vagyontárgyon értéknövelő beruházás megvalósítása – közfeladat ellátása érdekében 

csak a feladatellátás biztosításához feltétlenül szükséges mértékig, és a fenntartási 

költségek szinten tartásának, vagy csökkentésének figyelembe vételével történhet. 

 Nem közfeladat ellátásához kapcsolódó ingatlan, üzleti vagyon gyarapítása - új 

vagyontárgy szerzése, illetve meglévő vagyontárgyon értéknövelő beruházás 

megvalósítása – az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztető esetben, 

mértékben és csak akkor tehető meg, ha 

- az illeszkedik a város közép és hosszú távú fejlesztési koncepciójához, 

- a város társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében elengedhetetlen, illetve az 

„önfenntartó önkormányzat” megteremtéséhez szükséges.  
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 Az üzleti vagyon fenntartásának, hasznosításának, üzemeltetésének 

költséghatékonyságát rendszeresen, de legalább évenként felül kell vizsgálni. 

Amennyiben ezen vagyonelemek gazdaságos fenntartása nem biztosítható, azok 

hosszú távú bérbeadására vagy elidegenítésére vonatkozó intézkedés megtétele 

javasolt. 

 A funkció nélküli üzleti vagyon esetében szintén javasolt a bérbeadás vagy az 

elidegenítés, kivéve, ha annak hasznosítására a hosszú távú fenntarthatóság 

szempontjait figyelembe vevő fejlesztési koncepciót dolgoz ki az önkormányzat. 
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VIII. Középtávú – 5 éves – vagyongazdálkodási célok, feladatok 
 

Ingatlangazdálkodás 
 

1. Az önkormányzat feladatellátását szolgáló ingatlanvagyonnal kapcsolatos 

elképzelések  
(A feladatellátást végző, illetve felügyelő szervezetek által összeállított részanyagok) 

 

 

1.1. Óvodai és bölcsődei ellátás 
 

Az óvodai és bölcsődei ellátás továbbra is a helyi önkormányzatok kötelező feladatát 

képezi. Ezen feladatok biztosítását szolgáló ingatlanvagyonra vonatkozó középtávú 

felújítási terveket az 1. melléklet tartalmazza, melyek többségének megvalósításához 

szükséges fedezet biztosításához pályázati lehetőségek keresése, kihasználása célszerű és 

indokolt, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét.  

 

A Nemzetőr Úti Tagóvoda óvodafejlesztésre elnyert pályázatának keretében 

kapacitásbővítés céljából új épületrész kerül megépítésre, melyben új csoportszobák és 

tornaszoba kerül kialakításra, továbbá az intézmény udvarának, játszóudvarának 

akadálymentes felújítása, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően 

előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése. 

A Katona József Úti Óvoda vonatkozásában fűtéskorszerűsítésről szóló energetikai 

pályázati lehetőség kihasználása van tervbe véve (várhatóan 2012. november-december 

időszakban nyílik meg a pályázati lehetőség). 

 

 

1.2. Szociális ellátások 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat az Ózd Kistérség 

Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által alapított és fenntartott Kézenfogva 

Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény intézményi 

egységei biztosítják. 

 

 

1.2.1. Szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátások az alábbi telephelyeken 

működnek: 

 

Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Ózd, Bolyki főút 15., 

Családsegítés Ózd, Petőfi út 10.,  

Támogató szolgálat Ózd, Szent István út 10., 

Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja Ózd, Bolyki főút 15., 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása,  

Szenvedélybetegek nappali intézménye és 

Nappali melegedő Ózd, József Attila út 3.  

szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanokban.  
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A szociális alapszolgáltatások telephelyei tekintetében az alábbiak állapíthatók meg: 

Ózd Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.1/A-2F-2009-0001. számú, szociális város-

rehabilitációt célzó nyertes  pályázata keretében az Ózd, Bolyki főút 15. szám alatt 

működő szolgáltatások - Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása – 

számára teljes körűen felújította a telephelyet, egyidejűleg kialakítva az akadálymentes 

igénybe vételének lehetőségét. Erre figyelemmel az elkövetkező években csak az 

állagmegóvást biztosító karbantartási munkálatokat kell elvégezni.  

 

A Családsegítés vonatkozásában az Ózd, Petőfi út 10. szám alatti ingatlanban  teljes körű 

külső és belső felújításra, energetikai korszerűsítésre, és az akadálymentes igénybe vétel 

lehetőségének kialakítására van szükség. Gondot jelent, hogy az épület műszaki 

paraméterei nem teszik lehetővé az épület bővítését annak ellenére, hogy a jogszabályi 

előírások teljesítése és a jelentős ügyfélforgalom ezt szükségessé teszi. Mindezek 

megvalósítása érdekében – tekintettel a jelentős forrásigényre – elsődlegesen pályázati 

forrás lehetőségének folyamatos vizsgálata szükséges. Felvetődik továbbá a 

Családsegítés új telephelyen történő működtetése, amelyhez a kialakítás költségeit 

elsődlegesen ugyancsak pályázati forrásból kellene fedezni. 

 

A szenvedélybeteg és hajléktalan személyek számára ellátást nyújtó szolgáltatás és 

intézményi egységek telephelyeinek helyt adó Ózd, József Attila út 3. szám alatti 

ingatlanban pályázati pénzeszközből 2000-ben kerültek kialakításra a személyes 

gondoskodás tárgyi feltételei. A hajléktalan, otthontalan  személyek számára a Nappali 

melegedő biztosít napközben kulturált, fűtött tartózkodási helyet, tisztálkodási 

lehetőséget,  míg a Szenvedélybetegek nappali intézménye a rászorulók számára nyújt 

szakmai segítséget, terápiás foglalkoztatással integrálva a szermentes életmód 

kialakításához és megtartásához, valamint prevenciós tevékenységet folytat.  

 

Az elmúlt évtizedben az ingatlanon az állagmegóvást szolgáló karbantartási munkák 

elvégzése teljesült. A gazdaságosabb működtetés érdekében kiemelkedően fontos volna – 

a közel 600 nm alapterületű – épület energetikai korszerűsítése a nyílászárók cseréjével, 

külső hőszigeteléssel, a födém szigetelésével. Ennek megvalósítása – a szükséges forrás 

nagyságára tekintettel – pályázati forrásból lehetséges, ennek hiányában a korszerűsítés 

szakaszolva történő kivitelezése célszerű. 

 

 

1.2.2. Szakosított szociális ellátások az alábbi telephelyeken működnek: 

 

Szent István úti egység Ózd, Szent István út 10., 

Bulcsú úti egység Ózd, Bulcsú út 1.,  

Szabolcs közi egység Ózd, Szabolcs köz 15.,  

Átmeneti Szállás Ózd, Óvoda út 13.,  

Éjjeli menedékhely Ózd, Óvoda út 13.  

szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanokban.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül az idősek tartós bentlakást 

nyújtó, ápolást-gondozást biztosító ellátási forma működik az Ózd, Szent István út 10., 
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Bulcsú út 1. és a  Szabolcs köz 15. szám alatt. Az épületek korábban óvodai, bölcsődei 

ellátás színterei voltak. Ebből adódóan – a karbantartási munkálatokon túl - már ez idáig 

is történt átalakítás az ingatlanokban, de az akadálymentes igénybe vétel lehetősége a 

Bulcsú úti és a Szabolcs közi egységben csak „hernyótalpas lépcsőfeljáróval” biztosított. 

Erre figyelemmel mindkét épületet személyi felvonóval kellene ellátni. Ezen túlmenően 

mindkét épületben teljes körű külső és belső felújítást, energetikai korszerűsítést kell 

tervezni. Jelentős gondot okoz az, hogy a Bulcsú úti egységben 34-ről 22-re kellene 

csökkenteni a férőhelyek számát, mert az épület műszaki paraméterei a hatályos 

jogszabályok alapján (6 nm/fő) jelenleg csak 22 fő ellátására biztosítanak lehetőséget. 

Oly módon kellene átalakítani, illetve kibővíteni az épületet, hogy 2012. december 31-ig 

biztosított legyen a jelenlegi 34 fő időskorú személy ellátása, ugyanis eddig az időpontig 

rendelkezik az intézményi egység ideiglenes működési engedéllyel. A leírtak 

megvalósítása – és az épület teljes körű felújítása és korszerűsítése – érdekében a 

Társulás 2012. áprilisában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0030 kódszámmal pályázatot nyújtott 

be, amely június hónaptól elbírálásra vár.  

 

A Szent István úti egység épületének energetikai korszerűsítésére – nyílászárók cseréjére, 

falak, födém szigetelésére –, valamint épületgépészeti és közműfelújításra volna szükség 

évenként szakaszosan kivitelezve. 

 

A hajléktalanok ellátását biztosító Átmeneti Szállás épülete közel 120 éves. Fennállása 

óta teljes körű felújítás nem volt az épületen. A nyílászárók – pályázati forrásból – 

kicserélésre kerültek, és kisebb átalakítások történtek a funkció ellátása érdekében, 

valamint az állagmegóvás céljából a karbantartási munkák mindig időben elvégzésre 

kerültek. Mindezek azonban nem helyettesítik az épületgépészeti és közművek teljes 

körű felújítását. Évtizedes gondot jelent az épület vizesedése, e miatti salétromosodása, 

amelyet szintén hatékony beavatkozással meg kellene szüntetni. A vizesedést kivéve a 

fent leírt felújítási igények mondhatók el az Éjjeli menedékhely épületének tekintetében 

is. 

 

 

1.2.3. Gyermekjóléti ellátások 

 

A Társulás gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgálatot és 

gyermekjóléti központot tart fenn. Gyermekek átmeneti ellátása érdekében családok és 

gyermekek átmeneti otthonát, a gyermekek napközbeni ellátására bölcsődét működtet. A 

felsorolt ellátásokat a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény intézményi egységei 

biztosítják. 

 

A gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátások az alábbi telephelyeken 

működnek: 

 

Gyermekjóléti szolgálat és Gyermekjóléti Központ Ózd, Petőfi út 10., 

Katona József úti Bölcsőde Ózd, Katona József út 1., 

Gyermekek Átmeneti Otthona Ózd, Lehel vezér út 1., 

Családok Átmeneti Otthona Ózd, Rombauer tér 1. 

szám alatti önkormányzati ingatlanokban. 
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Az Ózd, Petőfi út 10. szám alatti épület tekintetében teljes körű külső és belső felújításra, 

energetikai korszerűsítésre, és az akadálymentes igénybe vétel lehetőségének 

kialakítására van szükség. Gondot jelent, hogy az épület műszaki paraméterei nem teszik 

lehetővé az épület bővítését annak ellenére, hogy a jogszabályi előírások teljesítése és a 

jelentős ügyfélforgalom ezt évek óta indokolttá teszik. Mindezek megvalósítása 

érdekében – tekintettel a jelentős forrásigényre – elsődlegesen pályázati forrás 

lehetőségének folyamatos vizsgálata szükséges. Fölvetődik a Gyermekjóléti szolgálat új 

telephelyen történő működtetése, amelyhez a kialakítás költségeit elsődlegesen 

ugyancsak pályázati forrásból kellene fedezni.  

 

A gyermekek napközbeni ellátását az Ózdi Kistérség lakossága részére a Katona József 

úti bölcsőde biztosítja. 

A bölcsőde épülete energetikai korszerűsítése indokolt nyílászárók cseréjével, a falak és 

a födém szigetelésével. Biztosítani kellene az épület akadálymentesítését.  

A Gyermekek Átmeneti Otthonában nyílászárók cseréje és a vizesblokkok felújítása 

szükséges, egyéb tekintetben az épületrész állaga jelenleg egyéb felújítást nem, csak a 

karbantartási munkálatok további rendszeres elvégzését indokolja. 

 

A Családok Átmeneti Otthona működésének helyet adó Ózd, Rombauer tér 1. szám alatti 

épület sem műszaki paramétereiben, sem állagában nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak. Amennyiben soron kívül a teljes körű felújítás nem valósul meg, az épület 

rövid időn belül életveszélyessé válik. Erre tekintettel a teljes körű felújítás 2013-ban 

már halaszthatatlannak tűnik – amely összértéke kb. 100-120 M Ft  –, vagy új telephely 

kialakítása válik szükségessé. 

 

 

1.3. Egészségügyi alapellátás  
 

Ózd Város Önkormányzata kötelező feladatai körében szervezi, illetve biztosítja az 

egészségügyi alapellátás szolgáltatásait.  

 

Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, és védőnői tanácsadó működik az/a 

Alkotmány út 3., 

Lehel vezér út 16., 

Mekcsey út 199., 

Nemzetőr út 19., 

Újváros tér 6.                                                       

szám alatti ingatlanban. 

 

Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő működik a 

Csépányi út 129., és a 

Damjanich út 16.                                                                                                                               

szám alatti ingatlanban. 
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Védőnői tanácsadó működik a 

Csépányi út 121., és a 

Rozsnyói út 15. 

szám alatti ingatlanban. 

Az ingatlanokban kialakított orvosi rendelőket az Önkormányzat ingyenes használatba 

adta az adott épületben praktizáló vállalkozó magánorvosnak, aki ennek alapján 

fenntartja és üzemelteti az orvosi rendelőt. A védőnői tanácsadó helyiségek üzemeltetését 

– havi díjazás ellenében – az Ózdinvest Kft. végzi. A felnőtt háziorvosi és házi 

gyermekorvosi rendelő tekintetében – az Önkormányzat által a vállalkozó 

magánorvosokkal kötött Feladatátadási szerződés 4.a. melléklete szerint – az 

Önkormányzatnak kell gondoskodni az alábbi felújítási munkák elvégzéséről: 
 

 épületének külső homlokzatáról, a tető felújításáról (kisebb javítást is beleértve), 

lapos tető esetében annak szigeteléséről, kémény kialakításáról, átrakásáról, 

 központi berendezésekről, központi fűtés és melegvíz szolgáltató 

berendezéséről, az összes szerelvényről, vezetékről (beleértve a vízmelegítőt, 

ennek cseréjét, nyílászárók cseréjét, padozat teljes cseréje, szükség esetén az 

épület külső vagy belső vakolása, javítása), 

 víz-, gázvezetékről és csatornáról a hozzátartozó szerelvényekkel együtt, 

 a helyiségekben lévő vezetékszakaszról az első elzáró szelvényig (általában 

sarok- vagy csempe szelepig, illetve a szifonig). 

 

A karbantartási munkákat, amelyeket a vállalkozó magánorvos köteles elvégezni az 

általa ingyenesen használt rendelőben, a hivatkozott Feladatátadási szerződés 4.b. 

melléklete részletezi. 

 

A fentiek értelmében a pályázati és önkormányzati források függvényében az 

Önkormányzat 2010-től folyamatosan újította fel a háziorvosi rendelőket és védőnői 

tanácsadókat. 

 

2010-ben új védőnői tanácsadó került kialakításra a Csépányi út 121. szám alatti 

önkormányzati ingatlanban, egyidejűleg a Csépányi úti rendelőkben a legszükségesebb 

felújítási munkák is elvégzésre kerültek. 2011-ben az Alkotmány úti védőnői tanácsadó 

került felújításra és akadálymentesítésre, a felnőtt és a házi gyermekorvosi rendelők 

váróival, közös helyiségeivel és vizesblokkjaival együtt. 2012-ben a Rozsnyói út 15. 

szám alatti ingatlanban új védőnői tanácsadó kialakítására került sor, az ugyanitt működő 

felnőtt háziorvosi rendelő felújításával együtt. Mindezeket az önkormányzat saját 

forrásból finanszírozta. Pályázati forrásból – önerő vállalása mellett - valósult meg 2011-

ben a Lehel vezér úti rendelők és védőnői tanácsadó teljes körű külső és belső felújítása 

és akadálymentesítése. Jelenleg folyamatban van minisztériumi és önkormányzati 

forrásból az Újváros téri háziorvosi rendelők és tanácsadó helyiség teljes körű külső és 

belső felújítása és akadálymentesítése. Ugyancsak folyamatban van a Nemzetőr úti 

háziorvosi rendelők és tanácsadó helyiségek felújítása első szakaszának kivitelezése, 

amely keretében sor kerül a nyílászárók teljes cseréje, a külső homlokzat szigetelése 

újravakolással együtt, és a fűtési rendszer korszerűsítése. Ennek kivitelezése 

önkormányzati forrásból valósul meg. 
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A vagyongazdálkodás körében az alábbi rendelők és védőnői tanácsadók felújítását 

kell tervezni 2013-2017. évekre. 

 

 A Mekcsey úti háziorvosi rendelők helyiségeinek teljes körű felújítása, fűtés- és 

energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése és új, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő védőnői tanácsadó kialakítása a Mekcsey út 199. szám alatti volt szolgálati 

lakásban. A megvalósítás érdekében 2012. évben pályázat benyújtására kerül sor.  

 

Amennyiben a pályázat nem részesül támogatásban, a jelenlegi ingatlanban a 

fűtéskorszerűsítést, nyílászárók cseréjét és a védőnői tanácsadó helyiségeinek átalakítását 

2013-évben soron kívül el kell végezni.  Az új védőnői tanácsadó kialakítására, ezzel 

együtt a háziorvosi rendelők akadálymentesítésére folyamatosan pályázatot kell 

benyújtani. Sikertelenség esetén szakaszosan – 2014-2017-között – kell a munkálatokat 

elvégezni. 

 

A Csépányi úti felnőtt és házi gyermekorvosi rendelők helyiségeinek teljes körű 

felújítása, fűtés- és energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése szükséges.  

 Első szakaszban, 2013-ban az akadálymentesítést, valamint a víz és 

szennyvízhálózat felújítását,  

 második szakaszban, 2014-2015-ben az energetikai korszerűsítést, 

  harmadik szakaszban, 2016-2017-ben a tetőfelújítást 

szükséges elvégezni. 

 

A Nemzetőr úti rendelő felújításának második szakaszát – a háziorvosi rendelők és a 

védőnői tanácsadó helyiségek átalakítását a jogszabályi megfelelés és az akadálymentes 

igénybevétel érdekében – 2013. évben kellene elvégezni. 

 

A Csépányi úti védőnői tanácsadó kialakítása során forráshiány miatt nem került sor a 

nyílászárók cseréjére, amelyet legkésőbb 2017-ig végre kellene hajtani. A Rozsnyói úti 

védőnői tanácsadó vonatkozásában – tekintettel arra, hogy 2012-ben került kialakításra – 

csak az állagmegóvást célzó karbantartási munkák elvégzése szükséges a következő öt 

évben. 

 

Fentiekhez hasonlóan folyamatos állagmegóvást kell biztosítani a Lehel vezér út 16., 

Damjanich út 16., Alkotmány út 3. és az Újváros tér 6. szám alatti ingatlanokban.  

 

Fogászat  

 

Az Ózd, Október 23. tér 1. I. emeletén működő fogászati szakrendelők 2007-ben kerültek 

kialakításra, ezek esetében egyrészt az állagmegóvást biztosító karbantartási munkákat 

kell elvégezni, továbbá energetikai korszerűsítés keretében a nyílászárók cseréje válik 

szükségessé. Az iskolafogászatnak helyt adó rendelő 2011-ben került kialakításra, itt is 

csak az állagmegóvást biztosító karbantartási munkák elvégzése szükséges az 

elkövetkező öt évben. 
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2. Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás, települési szilárd hulladékok kezelése 
 

Az egészséges ivóvízellátás jelenleg az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Ózdi Víz- 

és Csatornamű Kft. közüzemi szolgáltatásával kerül biztosításra. 

Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő - 2011.XII.31-i 

vagyonértékek alapján - 580 M Ft értékű víziközmű vagyonból 460 M Ft értékűt 2008. január 

1-től vagyonkezelési és 120 M Ft értékűt üzemeltetési szerződés alapján működteti. 

2013. január 1-től az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás ellátása Bér-üzemeltetési szerződés 

keretében fog történni a BORSODVÍZ Zrt által. 

 

 2.1. Szennyvízelvezetés és tisztítás 
 

A Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási 

tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció” 

(KEOP- 1.2.0.) keretén belül nyílt lehetőség a „Szennyvízelvezetés és tisztítás 

fejlesztése Ózd városban” című projekt megvalósításának támogatására. 

A projekt elsődleges célja, hogy a városban megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást 

biztosítson, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A 

csatornahálózat bővítésének köre Ózd belterületén lévő, a csatornahálózathoz még 

nem csatlakoztatott területek bekötésére és a város közigazgatási határain belül 

található egyes városrészek elválasztott rendszerben történő csatornázására, a meglévő 

hálózat egyes elemeinek rekonstrukciójára vonatkozik. 

 

A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területeken a helyi 

gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők. A beruházás keretein 

belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a 

nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a 

befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a 

jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölös iszap kezelésére korszerű és gazdaságos 

iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a 

szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a 

környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét. 

 

Ózd város szennyvízelvezető hálózata elemeinek jelenlegi rendszere az 1970-es évek 

szintjén maradt. 

A központi lakásépítési programhoz kapcsolódóan megvalósított csatornaépítési 

koncepció szerint a belvárosi területeket és a tömblakások alkotta lakótelepeket szinte 

teljes csatornázottság jellemzi, míg a családi házas övezetek és a periférikus 

lakótelepek általában nincsenek a szennyvízcsatorna hálózatra kötve. 

A jelenlegi állapot szerint az agglomeráció csatornázottsága 60 %-os, ami az 

ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 93 %-os arányához képest nagyon elmarad a 

kívánatostól. A meglévő csatornaszakaszon rekonstrukciós munkák is szükségessé 

váltak, mivel a hálózat cca. 20%-a falazott szerkezetű, tehát a vízzárási 

követelményeknek nem felel meg. 

 

A tervezett csatornahálózat 
A tervezett csatornahálózat elválasztott rendszerű gravitációs hálózat, a mélypontokon 

átemelőkkel, nyomóvezetékekkel. A tervezett gravitációs hálózat műanyag csatorna 

csövekből készül DN 200-300 mm átmérőkkel. (A főgyűjtők Ózdon már megépültek.) 
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A gravitációs hálózattal egy időben épülnek ki a házi bekötő vezetékek DN 150 mm 

átmérővel, minden ingatlanhoz. 

 

A bekötővezetékek csőre vagy aknára kötnek, illetve tisztítóidomra csatlakozva 

épülnek ki. Az alaphálózatra iránytörésekbe és magassági törésbe illetve 

csatornacsatlakozásokhoz, valamint – legfeljebb - 100 m-ként betonaknákat, 40-50 m-

ként tisztítóidomokat terveztünk. A tervezett esések 2 és 50 ‰ között változnak. Az 

átemelők kútsüllyesztéssel épített vízzáró aknaelemek, 1+1 db búvárszivattyúval. A 

nyomóvezetékek műanyag nyomócsövek.  

 

A projektben, a csatornaépítés mellett a rekonstrukciós feladatokat is meg kell oldani, 

amelyeknek az alábbi jellemzői vannak: 60/90 beton gravitációs szennyvíz főgyűjtő 

átépítése a szennyvíztisztító telep és a Dózsa György út között. Az átépítés a bújtató 

átépítésével együtt értendő. 

 

A tervezett szennyvíztisztító telep létesítményei a következők:  
- Szippantott szennyvíz fogadó 

- Átemelő akna 

- Gépi rács, megkerülő kézi ráccsal, 

- Homok- és olajfogó, homokvíztelenítő 

- SBR medencék (három párhuzamos sorral) 

- Fertőtlenítő 

- Tisztított szennyvíz átemelő akna 

- Gravitációs sűrítő 

- Iszapvíztelenítő centrifuga 

- Szolár szárító 

 

A projekt befejezésének végső határideje: 2014. február.  

 

 

 

2.2.  Városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer 

 

A város és vonzáskörzetének ivóvíz ellátásához szükséges ivóvízmennyiség az Észak-

magyarországi Regionális Vízművek Rt. (ÉRV ZRt.) üzemeltetésében lévő állami 

tulajdonú Borsodi Regionális Vízmű-rendszer nyugati övezetéből kerül biztosításra. 

 

Vízminőség: az átvett víz megfelelő minőséggel kerül a települési ellátó hálózatba. A 

túl nagy vezetékátmérők miatt a hálózatban azonban lassú vízmozgások, esetenként 

pangó terek alakulnak ki. 

 

A jelenlegi ivóvízellátó rendszerben az átvett vízmennyiséget az alapnyomású ivóvíz 

hálózati rendszeren, valamint a magasabb fekvésű területeken a kiépített magas 

nyomású hálózati rendszereken jut el a fogyasztóhoz. 
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Fejlesztendő területek: 
-  Jelenlegi ivóvízhálózatunkban nagy százalékban találhatók acél, öntöttvas, és 

azbesztcement csövek is, ezek állapota rendkívül rossz, amit a csőtörések nagy 

száma igazol. A csővezetékek cseréje esetén a vízveszteség jelentősen csökken. 

-  A gépházakban beépített szivattyúk cseréjével az üzemeltetési költségek jelentősen 

csökkenthetők.  

-  Az eredeti kiépítésben a szükséges szakaszolási lehetőségek nem szerepelnek, 

illetve a jelenlegi szakaszoló tolózárak működésképtelenek.  

-  Új mérőszakaszok kiépítésével, régiek felújításával a csőtörések, szivárgások helye 

könnyen behatárolható, ami csökkenti a kizárások idejét, nagyságát és a 

vízveszteséget. Egy modern üzemirányítási rendszer kiépítésével a csőtörések 

azonnal észlelhetők, helyük behatárolható, az azonnali beavatkozással a 

veszteségek csökkenthetők. A biztonságos üzemeltetéshez szükséges eszközök 

beszerzése elengedhetetlen, használatukkal karbantartási költségcsökkenés várható. 

 

Ózd Város Önkormányzata 2008. szeptember 30-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

által kijelölt Közreműködő Szervezethez SH 3/13 azonosító számon a Svájci-Magyar 

Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázaton az „Ózd városi ivóvíz-

ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása” 

tárgyban Projekttervezetet nyújtott be.  

A projekt előkészítéséhez Projekt Előkészítő Megállapodást kötöttek, a Svájci-Magyar 

Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. 

rendelet értelmében. Az említett Hozzájárulás igényléséhez projekttervezetet benyújtó 

Kedvezményezett, a projektje előkészítéséhez a Projekt Előkészítési Alap terhére 

támogatást igényelt, melyet a Svájc és Magyarország között 2009. április 16-án 

megkötött, a Projekt Előkészítési Alap felhasználásának kereteit rögzítő 

Megállapodás, valamint a Projekt Előkészítési Megállapodásban szabályoztak a felek, 

melyben a Kedveszményezett számára az Ózdi Vízmű Kft. vízhálózatára kiterjedő 

szivárgásvizsgálat és hidraulikai modellezés elvégzése lett meghatározva.  

 

A projekt céljai: csökkenő üzemelési költségek, korszerű üzemirányítás kiépítése 

és növekvő víztározási potenciál (mely csökkenti a vízhiányos állapot kialakulásának 

kockázatát).  

 

A szolgáltatási veszteség jelentős részben az azbesztcement anyagú 

vízhálózatokon keletkezik, így ezen vezetékek rekonstrukciója különösen 

indokolt. 
 

A projekt másik fontos eleme, többek között az ivóvízzel el nem látott területek 

közművesítése. A város ivóvízhálózatának kiépítettsége jelenleg 98 %-os. Több 

utcában azonban nincs kiépített vízvezeték, ill. több fogyasztó rendezetlen 

körülmények között, ellenőrizhetetlen nyomvonalakon haladó vezetékeken keresztül 

kap vizet a városi hálózatról. Összességében 4185 fm hosszú vízhálózat bővítés kb. 

100-150 ház vízellátását érinti.  

 

A pályázat pozitív elbírálás alá esett, így 2010. novemberében a megállapodás 

aláírásra került, 2012. november 5-ével a kiviteli tervek már rendelkezésre 

állnak. 
A projekt tervezett befejezésének határideje: 2015. november 10. 
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2.3. Települési szilárd hulladékok kezelése 
 

A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését közüzemi szerződés 

alapján az önkormányzat kisebbségi részesedésével rendelkező Ózdi 

Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. 

 

 

3. Közlekedési infrastruktúra, közművek 
 

A helyi közutak, közterületek fenntartása a Város- és Sportlétesítmény- Üzemeltető 

Intézmény feladata. 

 

Az önkormányzati tulajdonú utak hossza mintegy 303 km, melyből kb. 126 km kiépítettnek, 

míg 177 km kiépítetlennek minősül. A kiépített utak döntő többségben Ózd város lakott 

területein találhatók. Műszaki állapot szerint különböző szinten, de portalanítottak (aszfalt, 

makadám, kohósalak). A kiépítetlen útszakaszok jelentős része külterületi földút. Az utakhoz 

kapcsolódóan a városban 28.947 m
2
 parkoló található. A létesítmények fenntartását az erre 

kijelölt önkormányzati intézmény (VSI) az Önkormányzat által e célra biztosított keretből 

végzi. Az elmúlt évek során ezen összeg a hálózat megfelelő műszaki állapotban tartására már 

nem volt elegendő, így pályázati forrásokat kellett igénybe venni. Jelenleg a karbantartásra, 

részleges javításokra a STARTMUNKA program ad lehetőséget. A végleges megoldásnak 

tekinthető teljes felújításokhoz, összefüggő aszfaltozásokhoz más típusú pályázati 

lehetőségeket kell keresni. 

A közeljövőben induló ivóvíz-rekonstrukció és szennyvízprogram jelentős mértékben érinteni 

fogja az önkormányzati utakat. Nagy valószínűséggel a pályázati keretekből csak 

nyomvonalas helyreállításokra lesz lehetőség, mely az utak állapotát tovább fogja rontani. A 

programok megvalósítását követően – a korábbi évekhez hasonlóan – célszerű lenne egy 3-5 

éves útfelújítási program Képviselő-testület általi elfogadása, melyben az ütemezést az utak 

közlekedési hálózatban betöltött szerepe, forgalma alapján, megfelelő fontossági sorrendben 

kell meghatározni.  

A parkolási lehetőségek az elmúlt évek során végrehajtott közterületi rehabilitációs 

projekteknek köszönhetően javultak, a meglévő parkolók felújításra kerültek, új parkolók 

épültek, közvilágításuk megoldódott. A parkolókapacitás bővítése a város legfrekventáltabb, 

legforgalmasabb területein azonban továbbra is szükséges (Piac út, Gyújtó tér, Kórház 

környéke, stb.). Ezek előkészítéseként célszerű lenne műszaki tervek készíttetése.  

 

A város közútjain és közterületein jelenleg 47 db önkormányzati tulajdonú közúti, illetve 

gyalogos híd található. A műtárgyakon a pénzügyi lehetőségek függvényében évek óta csak a 

balesetveszély elhárításához szükséges legalapvetőbb munkálatok elvégzésére kerül sor. 

Ennek következtében a jövőben legalább a legforgalmasabb, nagy teherbírású hidakon (pl.: 

Gyár úti „Ív-híd”) jelentősebb felújításokra lesz szükség.  

 

A város közterületi csapadékvíz-elvezető hálózatát szintén a VSI kezeli. A lakótelepeken 

általában zárt csapadékcsatornák, míg az egyéb városrészekben nyílt elvezető árkok, átereszek 

találhatók. Problémát jelent, hogy a nyílt árkok jelentős része az 1960-1970-es években, nem 

megfelelő szakértelemmel – általában ún.: „társadalmi munkában” – lettek kiépítve, melyeket 

napjainkra gyakorlatilag újra kellene építeni. Erre jelenleg szintén a STARTMUNKA 

program ad finanszírozási lehetőséget. Tekintettel arra, hogy e programban az élőmunka, a 
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munkaerő foglalkoztatása a domináns, megvizsgálandó a munkálatokhoz szükséges anyagok 

(burkolólapok) gyártásának beindítása is. A csapadékvíz elvezető hálózat vonatkozásában 

nagy hiányosság továbbá a rendszer szakági nyilvántartási térképének hiánya. A kezelő 2007. 

évben ugyan készített egy felmérési térképet, azonban annak továbbfejlesztése, digitalizálása, 

valamint folyamatos aktualizálása szükséges. 

 

 

4. Temetők 
 

A köztemetők fenntartását, üzemeltetését az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 

Ózdinvest Kft. látja el. 

A Kft. üzemeltetése alá tartozó 7 db temetőben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb 

hozzátartozó nem tud a sírhelymegváltási kötelességéről, különösen a kisebb, Cserdai-, 

Centeri-, Somsályi-, Bánszállási temetőkben. Az üzemeltetőnek javarészt a megváltásokból 

befolyó összegekből kell fenntartania a temetőket, ezért is szükséges a jövőben még 

hatékonyabban tájékoztatni a lakosságot, ezzel lehetővé téve a rendelkező adatainak, 

személyének a tisztázását is. 

Ezt a célt fogja szolgálni mind a 7 db temető feltérképezése, a sírok egyedi helyrajzi számmal 

való ellátása és a fényképes nyilvántartásba vétele is, amely várhatóan a jövő évben meg is 

történik. 

A következő időszak feladatát képezi a Gyári temetőben lévő kerítés építésének folytatása, 

befejezése. Az urnafalakban levő üres férőhelyek száma szükségessé teszi egy újabb fal 

építését, mely a kerítés kialakításával együtt válik lehetővé. 

Tervek között szerepel még a meglévő úthálózatok felújítása is, illetve a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő utak kiépítése. 

 

 

5. Egyéb közfeladat ellátásához kapcsolódó ingatlanvagyon 
 

A nem kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanvagyonnal történő 

gazdálkodást nagyban befolyásolja, hogy mely feladatok ellátása marad az önkormányzatnál, 

a feladatellátás állami átvétele, vagy más szervezet részére történő áttelepítése jár-e az 

önkormányzati vagyon elvonásával, illetve a feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartási 

költségek a későbbiekben az önkormányzatot fogják-e terhelni. Az alap- és középfokú 

oktatási, a közigazgatási, és szakorvosi ellátás rendszerének átalakítására vonatkozó 

szabályozás véglegesítését követően lehet ezen közfeladatok ellátásához kapcsolódó 

ingatlanokra vonatkozó részletes középtávú vagyongazdálkodási feladatokat meghatározni, 

figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét.  

 

Az 1. melléklet tartalmazza az alapfokú oktatási intézmények tervezett felújítási feladatait, 

melyek megvalósítása kizárólag pályázati lehetőségek kihasználásából válhat lehetővé, 

figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét. 

 

Az Újváros Téri Általános Iskolára vonatkozóan 2012. novemberében, ÉMOP-4.3.1/A-12 

számú "Oktatási intézmények fejlesztése" című pályázat kerül benyújtásra, melyben szerepel 

többek között új tornaterem építése, illetve a meglévő intézmény fejlesztése (épületenergetikai 
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beruházások, vizesblokkok, öltözők komplett felújítása, villamos hálózat, konyha és 

berendezéseinek felújítása, udvar, sportudvar burkolatainak felújítása, stb.) 

 

A Vasvár Úti Általános Iskola és a Bolyky Tamás Általános Iskola vonatkozásában 

fűtéskorszerűsítésről szóló energetikai pályázati lehetőség kihasználása van tervbe véve 

(várhatóan 2012. november-december időszakban nyílik meg a pályázati lehetőség). 
 

 

6. Kulturális célú ingatlanvagyon:  
 

A város közművelődési feladatait a három intézményegységgel (múzeum, könyvtár, 

művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmény látja el. 

 

A Városi Könyvtár a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteményével rendelkezik, az 

állomány száma meghaladja a 102 ezer egységet. 

 

A Művelődési Központ (Olvasó) a helyreállított műemlék épületben működik. Az intézmény 

ad helyet a színházi előadásoknak, a kulturális civil kezdeményezéseknek, műhelyeknek, 

kiállításoknak. 

 

A tervezett felújítási munkálatok - lásd 2. melléklet - megvalósítása kizárólag pályázati 

lehetőségekből történhet, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét. Az 

évenkénti besorolás a pályázati kiírások, közmunkaprogramok függvényében változhat. 

 

 

7. Szántó, rét, legelő művelési ág alá tartozó és termőföld területek  
 

A jelenlegi bérleti szerződések felülvizsgálata szükséges, melynek során azon területekre 

vonatkozó bérleti szerződések felmondását célszerű kezdeményezni, melyeket a bérlők nem 

művelnek. Az érintett területeken az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a művelést, gondozást a 

földalapú támogatás megítéléséhez előírt feltételek teljesítéseként biztosítani tudja, ezáltal 

további munkahelyek teremtését teszi lehetővé.  

A művelés, gondozás keretén belül a kevésbé jó minőségű területek, mint energiaültetvény 

termő terület beültethetőek. A jobb minőségű területek a szociális földprogram keretén belül 

bevonhatók a művelésre kerülő területekbe, a 2013. évi startmunka mintaprogram keretén 

belül megvalósításra kerülő gyökérzónás víztisztítással kombinált növénytermesztéssel 

érintett területekbe, valamint egyéb mezőgazdasági tevékenységek megvalósításába. Egyes 

területeken szociális szövetkezetek létrehozását, ezen belül növénytermesztést és állattartás 

megvalósítását célszerű tervezni. 

 

 

8. Erdők 
 

Erdeink jelentős részének állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, továbbá 

problémát jelent, hogy az erdők faállományának egy részét minden évben a fűtési szezon 

ideje alatt eltulajdonítják.  

Az erdők megtisztításából - bokrok, cserjék, oda nem illő fásszárú növények - betakarításából, 

amelyek kivágása nem engedélyköteles, nagy mennyiségű faapríték alapanyag áll 

rendelkezésre, mely az eddig már megvalósított, valamint az elkövetkezendő években 
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tervezetten megvalósításra kerülő kazánprogram keretén belül megvásárolt faaprítékos kazán, 

illetve a jövőben nagy valószínűséggel megépítésre kerülő távhő-erőmű fűtőanyagául 

szolgálhat.  

Lakásfenntartási támogatás keretében biztosítandó háztartási tűzifa ellátásához szükséges fa 

mennyiségének egy részét a saját tulajdonú erdőkből, az erdőgondozás keretében fellelt 

tűzifából célszerű biztosítani. Folyamatos feladat az uniós projekt, egyéb pályázati lehetőség 

megtalálása, amelyek segítségével a fenntartható erdőgazdálkodás, mezőgazdaság erősítheti 

annak környezetbarát hatásait, az erdő, egyéb mezőgazdasági terület szolgáltatásainak pozitív 

hozzájárulását a környezeti állapothoz és a társadalmi igények kielégítéséhez. 

 

 

9. Piac 

A városi piac fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 

Ózdinvest Kft. látja el. 

A ruhás Piac területén nincs világítás, a világítás megoldását egy-egy oszlop elhelyezésével 

szükséges megoldani. A terület kavicsos, a vízelvezetés nem megoldott nagyobb esőzés 

esetén, bizonyos helyeken áll a víz az árusok sérelmére, az elárusító helyek kijelölése is 

nehézséget okoz, ezért a terület burkolása válik szükségessé.  

 

A város egyetlen nyilvános illemhelye a Piac területén van. Nehézséget jelent, hogy nem 

megoldott az épület fűtése, a téli hónapokban olajradiátorok fűtik a helyiséget, ami igen 

költséges megoldás. Ezért az illemhely fűtéskorszerűsítését kell megoldani, a 

Piacfelügyelőség irodájával együtt. 

 

A zöldséges piacon az árusító asztalok nem felelnek meg a város arculatának, ezért az árusító 

asztalok egységesítését, árammal való ellátását szükséges megoldani. 

  

 

10. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 

10.1. Lakásgazdálkodás 

 

Az önkormányzat tulajdonában és az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében jelenleg 1029 

db bérlakás van (289 db összkomfortos, 208 db komfortos, 196 db félkomfortos, 229 db 

komfort nélküli, 7 db szükséglakás).  

 

Az üzemeltetésben lévő lakásingatlanok felújítására az üzemeltetési díj nyújt fedezetet. 

E felújítási keretet figyelembe véve a 2013-2017. közötti időszakban olyan felújítási 

munkálatokat célszerű elvégezni, melyek az ingatlanok műszaki állapotának javítását, 

állagának megőrzését, rendeltetésszerű használatának biztosítását szolgálják. Külön 

figyelmet kell fordítani az energetikai korszerűsítésre, melynek keretében a régi, elavult 

nyílászárókat kell kicserélni magas hőszigetelésű műanyag nyílászárókra, valamint az 

elavult, működésképtelen fűtőtesteket új berendezésekre. Továbbra is eleget kell tenni a 

bérlők saját kivitelezésben elvégzendő felújítási igényeinek. A felmért igények szerint 

ezek a következő években padlóburkolat cseréjére, fürdőszobák, konyhák felújítására, 

nyílászárók cseréjére, fűtőberendezések, vízmelegítők cseréjére irányulnak. A bérlők 

által saját kivitelezésben elvégzett munkálatokhoz bérbeszámítási lehetőséget kell 

biztosítani. A bérlők által visszaadott lakásokban az újbóli bérbeadáshoz szükséges 
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felújítási munkálatokat el kell végezni: ezek festés, mázolás, villamos hálózat 

rekonstrukciója, padlóburkolat cseréje, vizesblokkok felújítása, főzőberendezések 

(gáztűzhely, villanytűzhely) pótlása, cseréje, egyéb burkolási munkák, nyílászárók 

cseréje.  

 

A lakásingatlanokon belül végzendő karbantartási, felújítási munkák ütemezésénél 

figyelembe kell venni a munkálat gazdasági hasznosságát (későbbi kiadhatóság 

szempontja), a benyújtott igények sorrendjét, a balesetveszély elhárítását, valamint 

minden olyan egyéb szempontot, mely a rendeltetésszerű használatot, illetőleg a 

bérbevevő komfortérzetének javítását célozza. 

 

A tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél a közös használatú részek (lépcsőház, 

tető stb.) felújítását az alábbiak szerint célszerű megvalósítani: 

 

1. Bolyki Tamás út 15.:  

 lépcsőház, folyosók festése, 

 korlátok festése. 

A kaputelefonos rendszer kiépítését, valamint a szennyvízvezeték felújítását 

pályázati forrásból lehet megvalósítani. A pályázat megvalósulásáig szükség 

szerint a szennyvízvezeték szakaszos cseréjét a meghibásodásokat figyelembe 

véve kell elvégezni elvégezni.  

2. Árpád vezér út 7.lépcsőház festése. 

3. Árpád vezér út 9.lépcsőház festése. 

4. Árpád vezér út 11.lépcsőház festése. 

 

A vegyes tulajdonú épületeknél a társasházak által elvégzendő munkálatokról való 

döntés (tetőszigetelés, lépcsőház festése, homlokzat szigetelése, festése stb.) közgyűlési 

hatáskörbe tartozik, azonban ilyen jellegű felújítási munkálatokkal a következő 5 évben 

is számolni kell.  

 

Általánosságban elmondható, hogy a nehezedő gazdasági körülmények miatt a bérlők 

fizetési morálja hónapról-hónapra romlik, a behajtás érdekében a fizetési meghagyások 

benyújtása, és kilakoltatás megindítása az egyetlen eszköz a bérbeadó kezében. 

Évek óta fennálló problémát jelent, hogy a leromlott műszaki állapotban lévő 

ingatlanok bérlőinek, használóinak többsége a lakásbérleti díjat sem fizeti és ezen 

ingatlanok vonatkozásában a bérbeadónak folyamatos karbantartási, felújítási költsége 

keletkezik, melyet kizárólag a rendszeresen fizető bérlők bérleti díjának összegéből tud 

finanszírozni. 

Ezen problémák megoldására, illetve a város demográfiai adataiban bekövetkező 

negatív változások, továbbá a folyamatos elvándorlás megállítása érdekében szükséges 

a város lakáskoncepciójának átdolgozása.  
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10.2. Helyiséggazdálkodás 

 

Az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében 162 db, vagyonkezelésében 76 db nem 

lakáscélú helyiség található az alábbiak szerint: 

 

 vagyonkezelésben lévő helyiségek száma: 76 db 

 üzemeltetésben lévő helyiségek száma: 102 db 

 üzemeltetésben lévő garázsok száma: 14 db 

 üzemeltetésben lévő légók és egyéb ingatlanok száma: 46 db 

 

A nem lakás célú ingatlanok folyamatos karbantartása biztosított, a jelzett hibák 

elhárítását saját munkavállalókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával a következő 

években is el kell végezni.  

 

A vagyonkezelésben lévő ingatlanok felújításának forrása az ingatlanok után elszámolt 

amortizáció. Az amortizáció költsége 2013-ban 5,694 M Ft, melyből az alábbi 

munkálatokat kell megvalósítani: 

 

Cím Felújítási munka megnevezése Munka díja (e Ft) 

Vasvár út 60.  

(Hrsz: 7353) 

 

Szennyvíz alapvezeték részleges cseréje, 

hőszigetelt üveg beépítése, fűtési rendszer 

bővítése 

430 

Vasvár út 60. 

(Hrsz: 7353) 

Homlokzati nyílászárók cseréje 

 
1 409 

Nemzetőr út 20. 

(Hrsz: 7342/11) 

 

Csempeburkolat, padlóburkolat készítése, 

homlokzat burkolása, beltéri ajtók cseréje, 

ereszcsatorna cseréje 

1 732 

Október 23. tér 1. 

(Hrsz: 11172/B) 

Folyosók burkolatának cseréje, festése 

 
2 123 

 

A 2014-2017. közötti időszakban a tervek szerint energetikai korszerűsítési 

munkálatokat kíván a kezelő elvégezni, melyben főszerepet a nyílászárók cseréje fog 

kapni. A nyílászárók cseréjét elsősorban az Október 23. tér 1. sz. alatti épületben 

szükséges elvégezni, ahol a régi, alumínium keretes ablakok már a minimális 

hőszigetelési szempontoknak sem felelnek meg, továbbá nagyobb esőzések alkalmával 

több helyen is beázási problémák merültek fel. Tervezzük a villamos rendszer 

korszerűsítését energiatakarékos világító testek cseréjével. Amennyiben pályázati 

lehetőségek rendelkezésre állnak, úgy a fűtési rendszer teljes átalakítását is meg 

kívánjuk valósítani távfűtéses rendszerről kondenzációs kazánokkal biztosított 

gázfűtéses rendszerre való átállással. 

 

Az üzemeltetésben lévő nem lakás célú ingatlanok felújításának forrását az üzemeltetési 

díj biztosítja. Ezen ingatlanoknál is kiemelkedő fontosságú az energetikai jellegű 

felújítás, ezért az elkövetkező 5 évben a hangsúly ezirányba tolódik el. A helyiségek 

bérlői által, saját kivitelezésű munkálatai a jövőben is elvégzésre kerülnek, melynek 

megtérítése bérbeszámítással történik. Ezen munkálatok fűtési rendszer átalakítására, 

padlóburkolat cseréjére, villamos hálózat rekonstrukciójára, nyílászárók cseréjére és 

minden olyan munkálatokra kiterjednek, melyek a bérlők vállalkozási tevékenységének 

folytatására, annak elősegítésére irányulnak.  
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Az elmúlt évek tendenciáját figyelembe véve az éves felújítási keret a bérlők 

igényeihez mérten kerül felosztásra. Amennyiben a bérbeadói feladatokat ellátó 

szervezet gazdálkodása lehetővé teszi, úgy a felújítási kereten felüli olyan munkálatokat 

is el kell végezni, melyek az üresen álló ingatlanok újbóli bérbeadását segítik elő. 

 

 

 

11. Strand és sport tevékenységek biztosítása:  
 

Az Ózdi Városi Strand üzemeltetését az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. végzi.  

A tervezett felújítási munkálatok - lásd 3. melléklet - megvalósítása kizárólag pályázati 

lehetőségekből történhet, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét. 

 

A sport feladatok ellátásában, a feltételek biztosításában a sportlétesítményeket üzemeltető 

szervezet változását kivéve egyéb lényeges változás nem történt. A verseny és amatőr sport 

tárgyi feltételeinek biztosítását a megszüntetett Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. helyett 

2011. május 1-től a városüzemeltetési és közfoglalkoztatási feladatok ellátására létrehozott 

Város- és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény látja el. A PPP konstrukcióban 

megépítésre került Tanuszoda üzemeltetését is az Intézmény végzi. A Tanuszoda biztosítja az 

általános iskolás tanulók kötelező úszásoktatásának feltételeit.  
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1. melléklet 

Alsófokú oktatási Intézmények 

tervezett felújítási feladatai 
 

Intézmény 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Apáczai Csere János 

Általános Iskola 

Nyílászárók cseréje Ereszcsatorna javítása, pótlása 

Udvar lebetonozása, csapadék víz 

elvezetése 

Napközi tetőszerkezetének 

javítása 

Korlátok javítása, festése 

Épület körüli járda 

aszfaltozása 

Elektromos hálózat, 

világítótestek cseréje 

Összekötő folyosó lapos 

tetejének szigetelése 

Lépcsők csúszásgátlóval 

történő burkolása 

Árpád Vezér Úti 

Tagóvoda 

Régi nyílászárók cseréje 

Járda, aszfalt burkolat 

felújítása 

Épület külső hőszigetelése Tetőszigetelés és 

csapadékvíz elvezető 

rendszer felújítása 

Elektromos hálózat 

teljes felújítása 

Belső burkolat javítása, 

cseréje 

Vasvár Úti Általános 

Iskola 

Nyílászárók cseréje 

Az épület hőszigetelése 

Fűtéskorszerűsítés 

 

Vizesblokkok, vezetékek felújítása 

Villamos rendszer felújítása 

Sportpálya leválasztása 

Konyha teljes felújítása 

Páraelszívó kiépítése 

Tetőszerkezet felújítása 

Tétény Úti Óvoda Nyílászárók cseréje a régi 

épületrészben 

Szenny- és ivóvíz vezeték 

felújítása, csapok és gyerek 

mosdók, WC-k cseréje 

Elektromos hálózat, 

világítótestek, kapcsolók 

cseréje 

Beépített bútorok 

javítása, helységek 

burkolatának (PVC) 

cseréje, falak, 

mennyezetek festése 

Konyha felújítása 

Újváros Téri Óvoda Tetőszigetelés, felújítás Épület hőszigetelése Csoportszobák, vizes 

blokkok belső felújítása 

Udvar burkolás Konyha felújítása 

Konyhatechnikai eszközök 

beszerzése 

Csépányi Tagóvoda Nyílászárók cseréje, 

hőszigetelés 

Az elektromos kapcsolók, a 

dugaszoló aljak és világítótestek 

cseréje 

A vizesblokk szenny- és 

ivóvízrendszerének és a 

szaniterek felújítása  

Kémények javítása 

Tető felújítása 

Fűtésrendszer 

korszerűsítése 

Padló, belső burkolatok 

cseréje 
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Intézmény 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Somsály Tagóvoda Csoportbővítési lehetőség 

vizsgálata 

A szenny- és ivóvízrendszer 

felújítása 

Tetőszerkezet, cserépfedés 

felújítása, kémények javítása 

Nyílászárók cseréje, hőszigetelése Villamos rendszer felújítása Csoportszobák, 

kiszolgáló helységek 

burkolatának cseréje 

Tálalókonyha felújítása 

Árpád Vezér Általános 

és Szakiskola 

Iskola, konyha, lakások 

központi fűtés felújítása 

Tornatermi elválasztó függöny 

cseréje 

Villamos hálózat felújítása 

Tornaterem acél 

nyílászáróinak cseréje 

Iskola acél 

nyílászáróinak cseréje 

Udvar burkolásának 

felújítása 

Épület hőszigetelése 

Mogyorós Völgyi 

Tagóvoda 

Öltözőkben PVC cseréje 

Tornaszobában fűtésrendszer 

kialakítása 

Főzőkonyhában páraelszívó 

felszerelése 

Kis, középső csoportos mosdók 

felújítása 

Nyílászárók cseréje 

Udvari medence felújítása 

Hőtárolós tartály 

beszerzése 

Elektromos hálózat, 

kapcsolók és dugaszoló 

aljak cseréje 

Udvari játékok cseréje 

Udvar füvesítése 

Épület körüli járda aszfalt 

burkolat javítása 

 

Csépányi Általános 

Iskola 

 

Vizes blokk, szenny- és 

ivóvíz rendszer és a 

szaniterek felújítása 

Járda burkolatának javítása 

A kultúrházban a burkolat 

cseréje 

Épület homlokzatának javítása, 

vakolása 

A lefolyó és ereszcsatorna cseréje 

A tetőszerkezet és cserépfedés 

javítása 

A kultúrház körüli járda és 

bekötőút javítása 

A kultúrház lefolyó és 

ereszcsatornájának javítása, 

bádogozás javítása, 

homlokzat javítása és festése 

Az iskola elavult nyílászáró 

cseréje 

Az épület kéményeinek 

javítása, a palafedés 

felújítása 

Elavult nyílászárók 

cseréje (kultúrház) 

Kultúrházban az elektromos 

kapcsolók, a dugaszoló aljak 

és a világítótestek cseréje 

Kultúrházban a vizesblokk 

szenny- és ivóvíz 

rendszerének felújítása, 

szaniterek felújítása 

Kultúrház tetőszerkezetének, 

palafedésének javítása 
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Intézmény 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Bolyky Tamás Általános 

Iskola 

Lépcsők javítása, burkolat 

cseréje 

Csapadékvíz elvezető árok 

felújítása 

Lefolyó és ereszcsatorna 

javítása 

Árkádok alatti fellépők 

javítása 

Fűtéskorszerűsítés 

Vizesblokk felújítása 

Árkádok feletti kopolit üvegek 

cseréje, javítása 

Épület körüli járda javítása 

Kapuk cseréje 

Rámpa építése 

Elektromos hálózat 

felújítása 

Helységek PVC 

burkolatának cseréje 

18 tanterem és 

tornaterem felújítása 

Nyílászárók cseréje 

Katona József Úti 

Óvoda 

A villámhárító 

felülvizsgálata és javítása 

Az elektromos hálózat, a 

kapcsolók, dugaszoló aljak 

és világítótestek cseréje 

Füstelvezető ablak kiépítése 

Fűtéskorszerűsítés 

Épület hőszigetelése 

A szenny- és ivóvíz vezeték 

fedlapjainak és a csapadékvíz 

elvezetés hiányosságainak pótlása 

Riasztó és védőrendszer kiépítése 

Régi, elavult nyílászárók 

cseréje 

Víz- és szennyvízhálózat 

teljes felújítása 

Lapostető vízelvezetésének 

megoldása 

A bekötő járda és a 

hátsó udvar 

térburkolatának javítása 

Az étellift cseréje 

A helyiségek (PVC, 

járólap) burkolatának 

javítása, cseréje 

Beépített bútorok cseréje 

Szaniterek felújítása, cseréje 

Nemzetőr Úti Tagóvoda Homlokzat javítása 

Ablakok cseréje 

Szennyvízelvezetés épületen kívüli 

felújítása 

Lépcsők és bejárati utak 

javítása 

Óvoda belső festése Beépített szekrények 

felújítása 

Damjanich Úti 

Tagóvoda 

Teljes körű felújítási 

munkálatok indokoltak 
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2. melléklet 

 

Kulturális célú ingatlanvagyon 

tervezett felújítási munkálatai 
 

Ingatlan 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

 

Városi Művelődési 

Központ 

(Ózd, Gyár út 4.) 

Jobb oldali padlástér - 

kiállító tér kialakítása 

 

Műemléki környezet 

megteremtése az ingatlan 

körül 

Épületgépészet - hűtő, fűtő 

légkezelés terv szerint 

Jobb oldali pincerész 

kialakítása, mely alkalmas 

multifunkciós oktatóterem 

céljára, pódium 

előadásokra, ózdi fiatal 

amatőr zenészek klubjaként 

történő használatra 

Külső homlokzatra 

megfigyelő kamerák 

elhelyezése  

Városi Könyvtár 

(Ózd, Petőfi tér 1.) 

Légkondicionáló 

berendezés kiépítése a 

házasságkötő teremben 

Külső homlokzatra 

megfigyelő kamerák 

elhelyezése  

Alagsori raktár és padlástér 

rendezése és felújítása 

Tetőtéri helyiségek 

kialakítása 

Belső udvar felőli külső 

homlokzat javítása, 

felújítása 

 

Városi Múzeum 

(Ózd, Gyár út 10.) 

Szennyvízcsatornára való rácsatlakozás. 

A műemlék épület külső vakolatának és a pinceszintnek a teljes felújítása, a vizesedés 

megszüntetése, az alap-szigetelés megoldása, a nyílászárók és tető héjazat időtálló 

javítása, akadálymentesítés.  (ÉMOP-2.1.1/B-12 számú "Turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások fejlesztése" pályázat benyújtva) 

Udvar és park rendezése, 

bejárat és parkolók 

kialakítása, az udvar 

elkerítése. 

 

Civil Ház  

(Ózd, Árpád vezér út 29.) 

ÉMOP-2009-3.1.2/D számú pályázat keretén belül: 

homlokzatfelújítás, kültéri nyílászárócsere, tető 

hőszigetelése és felújítása, pincefödém hőszigetelése 

Világítótestek cseréje 

A színpad 

hatásvilágításának 

korszerűsítése 

Színházterem közösségi 

terekké történő átalakítása, 

színpadi előfüggöny 

cseréje 
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Ingatlan 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Tompa Mihály Szabadidő 

Központ  

(Ózd, Susa u. 35.) 

Külső homlokzatfelújítás 

(részleges) 

Belső falak festése 

Konyha burkolatainak 

felújítása, cseréje 

   

Uraji Közösségi Ház  

(Ózd, Uraji út 52.) 

Külső homlokzatfelújítás 

(részleges) 

    

Centeri Közösségi Ház  

(Ózd, Center u. 9.) 

Külső homlokzatfelújítás 

(részleges) 

    

Szentsimoni Művelődési 

Ház  

(Ózd, Szentsimon út 82.) 

1 gázkazán cseréje 

Sportház teljes felújítása 

Külső homlokzatfelújítás 

(részleges) 

 

Nyílászárók felújítása, 

festése 

  

Szentsimoni Helytörténeti 

Gyűjtemény  

(Ózd, Barátság út 4.) 

Nyílászárók felújítása, 

cseréje 

Vizesblokk 

burkolatfelújítás, csere 

   

Szentsimoni Helytörténeti 

Gyűjtemény 

(Ózd, Barátság út 6.) 

Fűtési rendszer leválasztása 

a mögötte lévő 

helyiségektől 
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3. melléklet 

Ózd Városi Strand 

középtávú felújítási, beruházási terve 
 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 sz. 

pályázat keretében naperőmű 

megépítése és vizesblokk 

felújítás. 

További felújítások: 

- két medence közötti járólapok 

cseréje 

- a gépházban lévő csővezeték 

szakasz részleges felújítása, 

hajfogók cseréje, klórgáz vezeték 

cseréje 

-medencék festése 

- 2 db forgató motor cseréje 

- a medencék körüli járdalapok 

cseréje 

- medencék festése 

- tolózárak cseréje, csővezeték 

szakaszok felújítása 

- a megépült naperőműhöz vizes 

körmedence építése 

élményelemekkel (átmérő: 15m) 

- medencék festése 

- nagy és kis medencék felújítása 

- a gépházban lévő hőcserélők 

cseréje 

- kemping vizesblokk átépítése 

- szálláshely felújítása 

- gépészeti felújítások 

 


