
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t  
az ÓZDINVEST Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződések módosítására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2022. május 09. 

.



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/KH/2011. (III.30.) határozattal 

módosított 26/KH/2011. (II.17.) határozatával döntött arról, hogy 2011. június 1-jei kezdő 

időponttól a lakáscélú ingatlanokat, valamint a kapcsolódó vagyonelemeket, illetve a 

155/KH/2008. (VI.27.) határozatával 2008. július 1-jei kezdő időponttól a nem lakáscélú 

ingatlanokat, helységeket, kapcsolódó vagyonelemeket, valamint a reklám céljára szolgáló 

vitrineket, ingatlan bérbeadási, hasznosítási feladat ellátása céljából az ÓZDINVEST Kft. 

üzemeltetésébe adja. Az erre vonatkozó üzemeltetési szerződések az előterjesztés 1. 

mellékletét képezik.  

 

Az üzemeltetésbe adott lakások és nem lakáscélú helységek jelentős része társasházi ingatlan. 

A tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a 

társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. A társasház 

működéséhez hozzátartozik, hogy a tulajdonosoknak dönteniük kell egy társasházi 

közgyűlésen. A törvény értelmében szavazni, közgyűlési határozatot megtámadni, illetve 

egyéb érdemi döntést hozni kizárólag a tulajdonosok jogosultsága. 

 

Mivel a társasházi ingatlanok üzemeltetését az ÓZDINVEST Kft. végzi, célszerű, hogy a 

feladatellátás során a Kft. tartsa a kapcsolatot a társasházakkal, részt vegyen a közgyűléseken 

is. Szükséges lehet az is, hogy a Kft. – érdeksérelemmel járó közgyűlési döntés esetében - 

perindítási jogosultsággal rendelkezzen.  

 

Mindezek alapján szükséges az üzemeltetési szerződésekben felhatalmazást adni és 

nevesíteni, hogy az ÓZDINVEST Kft. társasházakkal kapcsolatos ügyekben teljes körűen 

eljárhat, ezért az üzemeltetési szerződéseket az alábbi rendelkezéssel javaslom kiegészíteni: 

 

„A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy Ózd Város Önkormányzata, mint tulajdonos 

képviseletében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján a 

társasházi közgyűléseken részt vegyen, szavazatát írásban és szóban leadja, illetve a 

közgyűlés – kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével járó – döntése ellen keresettel 

kérje a bíróságtól a közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítását. ” 

 

Javaslat: 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadására. 



 

1. melléklet 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

H a tá ro za t i  j av as la t  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (V.09.) határozata 

az ÓZDINVEST Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződések módosításáról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-

testület 77/KH/2011. (III.30.) határozattal módosított 26/KH/2011. (II.17.) határozata 

alapján a lakáscélú ingatlanok, valamint a kapcsolódó vagyonelemek bérbeadási, 

hasznosítási feladatainak ellátása céljából az ÓZDINVEST Kft.-vel kötött 

üzemeltetési szerződést az alábbi 11/A.) ponttal egészíti ki: 

„11/A.) A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy Ózd Város Önkormányzata, 

mint tulajdonos képviseletében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

rendelkezései alapján a társasházi közgyűléseken részt vegyen, szavazatát írásban és 

szóban leadja, illetve a közgyűlés – kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével 

járó – döntése ellen keresettel kérje a bíróságtól a közgyűlési határozat 

érvénytelenségének megállapítását.” 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-

testület 155/KH/2008. (VI.27.) határozata alapján a nem lakáscélú ingatlanok, 

valamint a kapcsolódó vagyonelemek bérbeadási, hasznosítási feladatainak ellátása 

céljából az ÓZDINVEST Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződést az alábbi 11/A.) 

ponttal egészíti ki: 

„11/A.) A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy Ózd Város Önkormányzata, 

mint tulajdonos képviseletében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

rendelkezései alapján a társasházi közgyűléseken részt vegyen, szavazatát írásban és 

szóban leadja, illetve a közgyűlés – kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével 

járó – döntése ellen keresettel kérje a bíróságtól a közgyűlési határozat 

érvénytelenségének megállapítását.” 

Felelős:  - az üzemeltetési szerződések módosításáért: 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

az üzemeltetési szerződések módosításának aláírásáért: Polgármester 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő:  döntést követően azonnal 


