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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 8-án hozta meg azon döntését, 
miszerint egyetért és támogatja Ózd városában a döntően nem önkormányzati tulajdonban lévő - a 
volt Ózdi Kohászati Üzem - területen „Kultúrgyár” megvalósítását. A „Kultúrgyár” keretén belül 
támogatja az EU pályázati forrás bevonásával megvalósuló, „Multifunkcionális Nemzetiségi és 
Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű projektelemet, a „Nemzeti Kulturális Logisztikai 
és Digitalizációs Központ” kiemelt projekt, valamint az ahhoz kapcsolódó alábbi projektek 
részeként:   

a.) ÉMOP 2.1.1./B-12-2012 „Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása”, 
b.) ÉMOP 2.1.1./B-12-2012-0074 „Nemzeti filmtörténeti élménypark”, 
c.) TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 “Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti 

Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális 
Módszertani Központ”, 

d.) TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 “Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs 
Rendszer létrehozása”. 

 
A tervezett Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ – Kultúrgyár célja a nemzeti 
kulturális örökségben lévő értékek hatékony kiaknázása. A korábban raktárak mélyén fekvő 
nemzeti kincseink Ózdon életre kelnek, a közel 1000 db hazai gyűjtemény logisztikai és 
digitalizációs feladatellátása egy helyen – Ózdon valósulhat meg. 
A „Kultúrgyár” megvalósításával, a városközpontban fekvő közel 10 hektáros ipari terület 
rehabilitációja indulhat el. 
 
A fent említett, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 132/2013. (V.08.) 
határozatban a „Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ” keretében támogatott 
Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ megvalósítása a nemzetiségi 
és roma kulturális értékek gyűjtését, feldolgozását, helyszínen és új médiákon keresztül történő 
bemutatását, megismertetését tűzte ki célul.  
 
2013. május 10-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ózdi Alapszervezetének Elnöke, Janiczak 
Dávid által benyújtásra került a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez helyi népszavazás 
kezdeményezése érdekében egy aláírásgyűjtő ív mintapéldánya, melyet a Helyi Választási Iroda 
Vezetője hitelesített, így az aláírások gyűjtése 2013. június 7-én megkezdődhetett. 
Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: 

„Egyetért Ön azzal, hogy Ózd város ne vegyen részt a „Kultúrgyár” keretén belül a 
„Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű 
projektelem megvalósításában és az e tárgykörben hozott határozatot a város 
képviselő-testülete visszavonja?” 

 
Az aláírásokat tartalmazó 596 db ív ellenőrzését követően megállapításra került, hogy 6.884 
hiteles aláírás került beadásra, így a népszavazásra irányuló kezdeményezés eredményes volt. 
 
Javaslat: 
A 2013. május 8-án hozott 132/2013. (V.08.) határozatot követő eseményekre tekintettel, 
figyelembe véve Ózd város lakosságának kinyilvánított véleményét a „Multifunkcionális 
Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű projektelemmel kapcsolatban, 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak megtárgyalására és az abban 
foglaltaknak megfelelő döntés meghozatalára. 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
 
A Képviselő-testület a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés 
meghozataláról szóló 132/2013. (V.08.) határozatot visszavonja. 
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