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1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen dokumentum „ÓZD Újtelep – Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi 
integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan” című projekt Megvalósíthatósági 
tanulmánya. (Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014) 

Ez a dokumentum – figyelembe véve a releváns tartalmi követelményeket – mellékleteivel 
együttesen felel meg a Megvalósíthatósági tanulmány útmutatóban foglaltaknak. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a projekt csak a TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja 
akcióterületen élők társadalmi integrációját célzó komplex program” nevű projekttel együtt 
értelmezhető, mely a jelen beruházási célú projekthez biztosítja a szegregátumban élő hátrányos 
helyzetű lakosság társadalmi integrációs esélyeit növelő ESZA programokat.  A TOP 5.2.1 projekt 
2017.10.01 dátummal megkezdődött, zárási időpontja 2020.09.30. A projekt Közösségi Beavatkozási 
Terve elkészült, a Támogató Csoport a projekt előkészítési időszakában megalakult.  

Ózd városában a 2011. évi Népszámlálás szerint 21 db szegregátum – hozzá kapcsolódóan 
szegregációval veszélyeztetett tömbök - és további 4, önállóan is definiált szegregációval 
veszélyeztetett terület található. Az Újtelep-Kiserdőalja szegregátum a Központi Statisztikai Hivatal 
szerint is egyértelműen szegregátumnak minősül, ahol a tartós kirekesztettséggel és 
mélyszegénységgel jellemezhető népesség térben rendkívül erősen koncentrálódik. Az akcióterületen 
793 fő él, ebből 608 lakik a szegregált tömbökben.1  

Ózdon a szegregátumok kialakulásának oka, hogy a rosszabb minőségű, alacsonyabb 
komfortfokozatot képviselő lakóépületekbe a rendszerváltás után hátrányos helyzetű, gyakran 
hosszút távon munkanélkülivé váló rétegek költöztek be, mivel magasabb minőségű lakásokat a 
lecsökkent jövedelmükből nem tudtak fenntartani. A szegregációs folyamatokban különösen érintett 
területek az önkormányzati tulajdonban lévő volt tisztviselő és munkáskolóniák, illetve a 
városközponttól távolabb lévő alacsony komfortú, falusias beépítésű, lecsúszó településrészek. Mivel 
a munkanélküliség a legalsó csoportokban hosszútávon fennmaradt, illetve folyamatosan 
újratermelődött a fiatal korosztályokban is, az érintett településrészek mind társadalmi, mind pedig 
fizikai leromlása erősödött. A városra egyébként is jellemző az erős elvándorlás, ami ezen 
településrészeknél fokozottan volt igaz; a valamivel jobb módúak gyorsuló ütemben hagyták el az 
érintett pusztuló településrészeket, növelve így az üres lakásállományt, mely tovább rontotta a 
lakókörnyezet minőségét.  

A különböző céllal és módszerrel végzett felmérések eredményei egybehangzóan azt mutatják, hogy 
a tartós munkanélküliséggel, tartós mélyszegénységgel, tartós leszakadással jellemezhető lakosok 
aránya igen magas az Újtelep-Kiserdőalja szegregátumban is. Ráadásul elmondható az is, hogy az itt 
élő társadalmi csoporthoz tartozók ma szélsőségesen kedvezőtlen társadalmi helyzetüket rendszerint 
átörökítik a következő generációra, szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és 
foglalkoztatási tekintetben. Az Újtelep – Kiserdőalja területen itt élők körében több generáción át 
mélyülő problémák halmozódtak fel a KSH alapján lehatárolt szegregációs területeken, ahol nem 
hogy egyszerűen „mélyszegénységről” beszélünk, de olyan alapvető emberi igények kielégítése sem 
biztosított, mint a tisztálkodás vagy a fűtés, és még az ablakok is hiányoznak. A lakóépület állomány a 
terület egyes részein rendkívül leromlott, magas a komfortnélküli lakások aránya. Az adatok tehát 
nemcsak a jelentős társadalmi hátrányokat, hanem az igen kedvezőtlen lakhatási körülményeket is 
igazolják.  

A fejlesztés átfogó célja a szegregátumban élők társadalmi integrációjának elősegítése, egyrészt aktív 
és helyzetének javításáért egyénileg és közösségben is tenni képes helyi társadalom létrehozása, 
másrészt az Újtelep-Kiserdőalja akcióterület lakhatási feltételeinek korszerűsítése, közösségi tereinek 
megújítása révén. 

                                                           
1 Népességnyilvántartó adatszolgáltatás. 2016. 
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A jelen ERFA projekt 2018.04.01-től tart 2019.12.31-ig, mely időtartam illeszkedik a TOP-5.2.1- 15-
BO1-2016-00010 sz. ESZA projekt időtartamához a Felhívásban foglalt feltételek szerint.  

A jelen ERFA-finanszírozott TOP 4.3.1 pályázat keretében lakófunkciót erősítő, közösségi és szociális 
funkciót szolgáló, közbiztonság javítását célzó, foglalkoztatást elősegítő illetve egyéb kapcsolódó 
közterületi és infrastrukturális fejlesztéseket célzó tevékenységek-beruházások kerültek tervezésre. A 
tervezett tevékenységek mindegyike az akcióterületen valósul meg. 

A lakófunkció erősítése a Váci Mihály utcai önkormányzati lakóépületek, illetve az Újtelepen egy 
lakóingatlan energetikai célú felújítását és korszerűsítését foglalja magában, biztosítva egyben a 
víziközművek bevezetését a lakásokba. Továbbá szintén lakófunkcióhoz tartozik az önkormányzati 
lakások, főként a Kiserdőalja utcai lakásoknak, a kártyás villanyórával való felszerelése. Az Újtelepen 
történő lakó és közösségi célú beavatkozások következtében megszűnő lakások pótlására 
lakóingatlan vásárlásra is szükség van a projekt keretében. 

A közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek keretében kerül kialakításra a TOP 5.2.1 
szolgáltatásainak és a szociális munkások adminisztratív tevékenységének helyt adó újtelepi 
közösségi ház, melyben közösségi fürdő és mosoda is létesül. Szintén ezen funkció alatt került 
tervezésre, a TOP 5.2.1 projektben tervezett lakásfelújítási, karbantartási workshopnak az eszköz és 
anyagigénye. 

A közbiztonság javítását célzó tevékenységek a helyi térfigyelő rendszer fejlesztésére és a kapcsolódó 
diszpécser központ létrehozására terjednek ki, mely utóbbiban a tervek szerint a városrendészet és a 
helyi körzeti megbízott fogadóórákat is tarthat. 

A foglalkoztatást elősegítő funkcióhoz kapcsolódik a közösségi kert létrehozása az akcióterületen.  

Az egyéb kapcsolódó fejlesztések egyrészt egy focipálya létrehozását jelentik, másrészt az 
akcióterület városszerkezeti kapcsolódását erősítő parkok kerülnek kialakításra jelenleg funkciótlan 
területeken (melyek egyben a célcsoport rekreációját is szolgálják). Szintén megtörténik az 
akcióterület szélén található parkoló felújítása, mozgássérülteket szolgáló parkolóhelyek 
létrehozásával. A harmadik típusú fejlesztés az Újtelep mellékutcáinak a csapadékvíz-elvezető 
rendszerének felújítását szolgálja. Kialakításra kerül továbbá egy szelektív hulladék-gyűjtősziget is. 

A TOP 4.3.1 konstrukcióban megvalósítani tervezett jelen városrehabilitációs projekt 
projektmenedzsment szervezete közös lesz az ezen program megalapozását jelentő, TOP-5.2.1-15-
BO1-2016-00010 sz. beadott pályázat ugyanezen szervezetével. 

 

2 HELYZETELEMZÉS 

A PET részletes helyzetelemzést tartalmaz, abban a PET elkészülte óta változás nem történt. 

3 A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE 

3.1 Akcióterület kijelölése 

A PET részletes indoklást tartalmaz az akcióterület kijelölésének indoklására.  

Az akcióterület pontos lehatárolása a következő: Ív utca - Alkotmány utca - Váci Mihály utca – 
erdőhatár – Óvoda utca végétől a József Attila utcára merőleges vonalon fekvő telekhatárok (hsz: 
5400, 5172/2, 5126/2, 5126/1, 5116, 5115, 5110, 5108, 5102) - József Attila utca - Szabó Lőrinc utca.  

Az akcióterület városszerkezeti elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja be: 
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1. ábra. Az akcióterület városszerkezeti elhelyezkedése 

 

 

Az akcióterület több belső egységből áll, a belső tagozódás térszerkezetileg, az épületállomány 
minőségét, a beépítettség jellege és a társadalmi rétegződés szempontjából is érvényesül.  

2. ábra Az akcióterület által magában foglalt tömbök helyrajzi számokkal az akcióterület belső tagozódását is 
megjelenítve (Földhivatal térkép) 

 

Az akcióterület belső szerkezete a következőképpen írható le:  

 Újtelep: eredendően a gyári tisztviselők számára létrehozott lakóterület, értékes (de 
többnyire leromlott állapotú) lakóépület állománnyal, teljes körű infrastruktúrával, rendezett 
városképpel.  

 Kiserdőalja: munkáskolónia a XIX. század végéről, rendívül leromlott épületállománnyal, 
alapvető infrastrukturális hiányosságokkal. 

 Óvoda utca: szintén leromlott épületállomány, alapvetően hiányos infrastruktúra. 

Városközpont
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 Váci Mihály u.: átmenetet képez az építészeti minőség tekintetében mind az épületállomány, 
mind pedig az infrastrukturális ellátottság szempontjából. Alapvető közművel itt is hiányzik a 
lakásokból, bár az utcában rendelkezésre áll (víz- és szennyvíz vezetékek). 

 József Attila u.: intézményi tömb, itt találhatóak a Roma nemzetiségi Önkormányzat és a 
Szenvedélybetegeket ellátó intézmény épületei.  

3.2 Beavatkozási helyszín kijelölése 

A jelen projekt lakhatási beavatkozásainak fő fókusza az akcióterületen lévő önkormányzati lakások 
egy részének komfortosítással egybekötött energiahatékonyságot javító felújítása. A felújítások nagy 
része a Váci Mihály utca 14 db bérlakásában valósul meg, melyek az akcióterület szegregált részén 
találhatók. Az Újtelep 1. szám alatt, ahol a közösségi ház, a szolgálati lakás és a diszpécser központ 
kerül kialakításra, 3 db lakás szintén felújításra kerül szociális bérlakásként. Ez az épület az 
akcióterület egyik integrált tömbjében található. Az Újtelep 1. szám alatti felújított bérlakásokba 
elsősorban a Váci Mihály utcai bérlakásokból költöznek majd bérlői háztartások, a helyükre pedig a 
Kiserdőalja területéről költözhetnek olyan családok, melyek a TOP 5.2.1 projekt szolgáltatásai 
nyomán képessé válnak a magasabb fenntartási költségek fizetésére.   

A projekt tehát egy kisebb mértékű, lépcsőzetes mobilizációt tartalmaz az akcióterületen belül. Az 
akcióterületen belül történő mobilizáció oka, hogy nagyon korlátozott számban van bérbe adható 
üres lakás, ráadásul az az akcióterületen kívül lévő önkormányzati bérlakások főként lakótelepi 
lakások, így olyan magas fenntartási költségekkel rendelkeznek (fűtés, közös költség), melyet a 
szegregátumban élő családok nem tudnak megfizetni. Ezeket a lakásokat az önkormányzat piaci 
alapon adja bérbe. 

Ózd Önkormányzatának a tulajdonában összesen 978 db lakás van. Az önkormányzat 
lakásösszetétele kedvezőtlennek mondható: az állomány mintegy harmada (32%) komfortnélküli, és 
ennél is magasabb a szegregátumokban található lakások aránya (mintegy 40-45%). A 
szegregátumokban főként komfortnélküli lakások vannak. A többi lakás legnagyobb részt lakótelepi 
lakás (a teljes állomány 41%-a), vagy a város külső részein, a régi bányákhoz közeli kolóniákon 
találhatók (pl. Somsályfő), melyek megközelíthetősége, közlekedési kapcsolatai nagyon kedvezőtlen. 
A város belső területein lévő, nem lakótelepi, nem komfortnélküli és nem szegregátumban található 
önkormányzati lakások száma nagyon alacsony, és ezek mind gázszolgáltatással rendelkeznek, illetve 
energetikai szempontból korszerűtlenek. A mintegy 100 éve épült, rossz energetikai jellemzőkkel bíró 
épületállománnyal rendelkező kolóniák egyes részein a gáz korábban be lett vezetve, ami azt jelenti, 
hogy a fűtési költségük magas az alacsony jövedelmű háztartások jövedelméhez képest.  

Jelenleg bérbe adható állapotú üres bérlakás 2 db áll rendelkezésre, mindkettő az Árpád vezér úti 
lakótelepen található, melyeknek a fenntartási költsége lényegesen magasabb a már fenn említett 
okok miatt.  

3.3 Jogosultság igazolása 

Az akcióterület lehatárolása a PET-hez képest nem változott. A jogosultság igazolásaként a jelen 
Megvalósíthatóság tanulmány mellékleteként is beadásra kerül a KSH által küldött levél és térkép, 
amely igazolja, hogy az akcióterület tömbjeinek döntő többsége szegregátum2. A terület egészének 
összevont szegregációs mutatója 59,2%, amely a 3. legmagasabb a 21 ózdi szegregátum 
vonatkozásában.   

Az akcióterületnek azonban nem minden tömbje szegregált, az Újtelepen belül vannak nem 
szegregált, integrált lakókörnyezetnek számító tömbök is, amelyeket mégis az akcióterület részének 

                                                           
2 A 2016. évi Népességnyilvántartói adatszolgáltatás szerint a teljes akcióterületi lakosság 793 fő, melynek 77%-a él a szegregált 
tömbökben. (Forrás: PET) 
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kell értelmezni, hiszen nem határozható meg olyan, folytonos vonallal határolt terület, amelyben 
„lyukként” helyezkednek el a nem szegregált tömbök. Ráadásul a PET helyzetelemzése során 
bemutatásra került, hogy az Újtelep szegregált és nem szegregált tömbjei közt sok tekintetben 
nincsen jelentős különbség. Mindezen felül a beavatkozások tekintetében (mind az infrastrukturális 
beavatkozásoknál, mind pedig a „szoft” beavatkozásoknál) az akcióterület összes tömbje egységként 
kezelendő, hiszen azonos infrastrukturális hálózatról, azonos lakóközösségről beszélhetünk, 
amelyben lehetnek ugyan területi hangsúlyok a belső tagozódásnak megfelelően, de a szükséges 
fejlesztések többsége az akcióterület egészén jelentkezik.   

3. ábra. Az Újtelep-Kiserdőalja akcióterület szegregált tömbjei 

 

Forrás: KSH 

 

A fenti térkép alapján látható tehát, hogy az akcióterületen:  

 13 szegregált lakótömb található 

 6 nem szegregált lakótömb található, amelyek mindegyike az akcióterület Újtelep részén van 

 1 intézményi terület található, amelyben nincsenek lakások: RNÖ, Szenvedélybetegek 
Nappali Ellátója a terület déli tömbjében (illetve jelentős számú intézmény található a 
lakóterületekbe ékelődve vagy azok szélén, pl. SZGYF épülete Kiserdőalján, Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása az Óvoda utcában, Református Egyház lelkészi hivatala a Szabó Lőrinc 
utcában).  

3.4 Célok  

A PET-ben bemutatásra került célrendszer változatlan. A megvalósítandó tevékenységeknek a 
célrendszerhez való kapcsolódás bemutatásának könnyebb áttekinthetősége érdekében a 
célrendszert a Megvalósíthatósági tanulmányban is bemutatjuk. 
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Az akcióterület fejlesztésének célrendszere a komplex helyzetfeltárás során azonosított 
problémákból lett levezetve.  

Az Önkormányzat a TOP 5.2.1 – 15 felhívásra, ugyanezen akcióterület vonatkozásában benyújtott 
pályázata pozitív támogatási döntésben részesült, a projekt megvalósítása 2017.10.01-n 
megkezdődött, a projekt befejezésének időpontja 2020. 09.30. 

A tervezés során a TOP 5.2.1 – 15 és a TOP 4.3.1-15 pályázatok  projektjeihez közös célrendszer lett 
meghatározva, hiszen a területen élők társadalmi felzárkózásához szervesen kapcsolódnak mind ESZA 
típusú, mind pedig ERFA típusú fejlesztések. Ebből fakadóan az átfogó cél a „szoft” és a „hard” típusú 
beavatkozások együttes alkalmazása esetében értelmezendő, míg a specifikus célok szintjén a két 
típusú fejlesztés szétválik egymástól.   

1. táblázat. Az átfogó és specifikus célok rendszere 

Átfogó cél 

A fejlesztés átfogó célja a szegregátumban élők társadalmi integrációjának elősegítése, egyrészt aktív és helyzetének 
javításáért egyénileg és közösségben is tenni képes helyi társadalom létrehozása, másrészt az Újtelep-Kiserdőalja 
akcióterület lakhatási feltételeinek korszerűsítése, közösségi tereinek megújítása révén.  

Specifikus célok I. (TOP 5.2.1-15; ESZA típusú beavatkozások)  

SC I. 1: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, foglalkoztatási esélyeinek 
növelése, jövedelemszerző képességének javítása (párhuzamban a lakások komfortfokozat-növeléséhez kapcsolódó 
kiadásnövekedéssel)  

SC I. 2: A gyermekek, fiatalok esetében a halmozottan hátrányos helyzet újratermelődésének megakadályozása, 
kisgyerekkori fejlődés elősegítése, a gyerekek tanulmányi eredmények javítása, iskolai karrierjének támogatása, a 
lemorzsolódás megakadályozása 

SC I.3: A kiugró egészségügyi kockázatok (pl. drogfogyasztás, ellátatlan krónikus betegségek) mérséklése, egészséges 
életmód kialakítása 

SC I. 4: Családok lakhatási biztonságának megteremtése (adósságrendezés, jogcímrendezés)  

SC I. 5: A helyi közösség aktivizálása, belső erőforrásainak mobilizálása pozitív minták kialakítása érdekében, valamint a 
közösség érdekérvényesítő képességének javítása 

 

Specifikus célok II. (TOP 4.3.1-15; ERFA típusú beavatkozások) 

SC II. 1: A családok lakhatási körülményeinek és a lakhatás infrastrukturális ellátottságának javítása  

SC II. 2: Az akcióterület lakókörnyezetének megújítása   

SC II. 3: Közösségi terek létrehozása, meglévők felújítása 

SC II. 4: Az akcióterület városszerkezeti kapcsolatainak / pozíciójának erősítése 

 

3.5 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése valamint a releváns jogszabályi 
környezet bemutatása  

A Helyi építései szabályzathoz való illeszkedés vizsgálata 

Az Újtelep és Kiserdő alja területén a Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv szerint az 
alábbi építési övezetek fordulnak elő: 

 Lk - kisvárosi lakóterület 

 Vt - településközponti vegyes terület 
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 Vk - központi vegyes terület 

 Gksz - kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

Az Újtelepi rész egésze a Lk – kisvárosi övezetbe tartozik, ez alól a Református templom „tömbje” a 
kivétel, ami Vt – település központi vegyes terület besorolást kapott. 

Szintén Vt besorolásba tartozik a Szociállis és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi kirendeltségének 
tömbje, továbbá a vele szemben lévő Óvoda és József Attila utcák által határol tömb, melyben 
önkormányzati intézmények is vannak, a néhány lakóépületen illetve az önkormányzati tulajdonú 
üres telkeken kívül.  

A Váci Mihály utcai menti rész (melynek egyik oldalán a patak folyik, ezért csak az utca túl oldala 
beépített) többféle besorolásba tartozik: az SZGYF melletti rész szintén Vt besorolású, ezt követően 
Gksz, majd az evangélikus templom a hozzátartozó egyházi épületekkel és az óvoda  épületei Vk 
(központi vegyes terület) besorolásba esnek. A Kiserdőalja egésze a Gksz besorolású, míg az Óvoda 
utca déli oldal megint csak Lk besorolást kapott. 

További érvényes szabályozások a területre: 

 a teljes akcióterület „szegregált terület” 

 a Kiserdő alja „műemléki környezet” 

 az Új telep „helyi értékvédelmi terület”. 

A tervezett projekt beruházásai megfelelnek a szabályozási tervnek, a projektben új épület nem 
létesül, meglévő épületek felújítása történik. 

 

Szociális bérlakások bérletére vonatkozó szabályozás vizsgálata 

Az 5/2016. (III.11) számú önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéhez kapcsolódó feltételrendszert3. A rendelet kimondja, hogy a hatálya alá tartozó 
lakások esetében a bérbeadói jogokat az Ózdinvest Önkormányzati Vagyonkezelő és 
Beruházásszervező Kft. gyakorolja4.  

Az önkormányzat a szociális alapon és piaci alapon adja bérbe a tulajdonában lévő lakásokat. Szociális 
alapon kerülnek bérbeadásra az alacsony fenntartási költségű, alacsony komfortfokozatú 
(komfortnélküli) lakások. A jogosultság feltételeit a rendelet 4. paragrafusa tartalmazza. Szociális 
alapon való bérlakás iránti kérelmet az a személy nyújthat be, aki: 

- aki, vagy akinek a házastársa/élettársa nem rendelkezik lakás egészének vagy részének 
tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, és 

- akinek a közös háztartásban élők személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó havi 
nettó átlagjövedelme a mindenkor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át 
nem haladja meg. 

A rendelet tehát jövedelmi és vagyonhoz köthető kritériumot szab meg a szociális bérlakásra való 
jogosultság feltételeként. A jövedelem szempontjából felső korlátot állít, ami jelenleg 71 500 Ft egy 
főre jutó jövedelmet jelent.  

A rendelet továbbá tartalmazza azokat a kizáró okokat, melyek fennállása esetén az adott személy 
nem jogosult szociális bérlakás iránti kérelem benyújtására. A kizáró okok az alábbiak: 

-  az adott személy nem rendelkezik Ózd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel illetve munkahellyel, 

                                                           
3 Kivételt jelent ez alól a 25 millió Ft-nál magasabb értékű ingatlanok, melyek bérletét a Vagyonrendelet (3/2013 (II.27)) szabályozza. 
44 Kivételt jelent ez alól az egyes önkormányzati feladatot ellátó intézmények és gazdasági társaságok kezelésében lévő lakások. 
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- aki rendelkezett korábban önkormányzati lakásbérleti viszonyával, azonban az a 
Lakástörvény szerint meghatározott rendkívüli felmondásnak (1993. LXXVIII. tv. 25. § (3))  
eleget tevő okok miatt került megszűntetésre 

- aki önkormányzati tulajdonú lakást korábban megrongált 
- aki a kérelmében valótlan adatot közölt, aki a meghatározott határidőn belül az igényléshez 

szükséges adatokat nem nyújtotta be és a neki felajánlott lakást nem fogadta el.  

A bérbeadó a benyújtott igénylésekről nyilvántartást vezet, megüresedés esetén pedig értesíti a 
soron következő kérelmezőt az adott lakás bérbevételi lehetőségéről. A megüresedett bérlakás 
bérlőjét a polgármester is kijelölheti, amennyiben a leendő bérlő megfelel a jogosultsági 
kritériumoknak. A polgármester a döntés elősegítésére 3 fős eseti bizottságot hozhat létre. A 
bérbeadó a lakás bérbeadásakor ismételten megvizsgálja a jogosultsági feltételek fennállását.  

A szociális bérbeadás időtartama határozott időre szól, a szerződés legfeljebb 3 évre szól. A 
szerződést a lejárta előtti 30 napon belül meghosszabbítható, szintén legfeljebb 3 évre. A bérleti 
szerződés meghosszabbításának feltétele, hogy a bérlőnek nincs a bérleti jogviszonyával kapcsolatos 
lakhatással illetve közüzemi díj tartozása és hogy a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek 
korábban is eleget tett.   

Az uniós forrásból felújított szociális alapon bérbe adott lakások esetében a jogosultságra vonatkozó 
szabályozás az alábbi feltétellel egészül ki:  

- a kérelmező végrehajtás alá vonható jövedelemmel rendelkezik (pl. munkajövedelem vagy 
nyugdíj) 

- az igénylés időpontjában fennálló, lakcímkártyán szereplő lakóhely, tartózkodási hely 
tekintetében közüzemi tartozásmentességet igazol.  

Ezen lakások bérbeadásának időtartama is eltérő, legfeljebb 1 évre szólhat a bérleti szerződés, mely a 
lejárta előtt 30 nappal megújítható, szintén legfeljebb 1 évvel. A közüzemi és bérleti díj tartozás 
mentességet ezen lakások esetében is igazolni kell a szerződés hosszabbításához. 

Az uniós forrásból felújított szociálisan bérbe adott lakások bérlőjét a polgármester jelölheti ki, a 
döntés elősegítésére 3 fős eseti bizottságot hozhat létre.  

A fentiek tükrében az önkormányzat szociális alapon való bérbe adásának szabályozása az alábbi 
tekintetben felel meg a kapcsolódó Felhívásban és a Megvalósíthatósági tanulmány útmutatójában 
megfogalmazott követelményeknek: 

- szociális bérbe adás esetén a jobb módú rétegek kizárása érdekében a rendelet tartalmaz 
felső jövedelmi korlátot, mely az öregségi nyugdíj minimum viszonylatában meghatározott 
arányszám az egy főre jutó háztartásjövedelem tekintetében, (ugyanakkor nem tartalmaz 
minimum jövedelem kritériumot, tehát nem zárja ki a legalacsonyabb jövedelmi csoportokat 
sem) 

- meghatározza azok körét, akik nem jogosultak szociális bérlakásra (lakásvagyonnal 
rendelkezők). 

Az önkormányzat jelenlegi rendeletét egy vonatkozásban kell a pályázati feltételekhez igazítani: 

- Az uniós forrással felújított szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakások esetében 
jelenleg legfeljebb 1 évre lehet szerződést kötni, míg Felhívás szerint a bérleti szerződésnek 
legalább a projekt fenntartási idejének végéig kell szólnia. Az erre vonatkozó rendelet 
módosítás tervezete elkészült. A képviselő testületi döntésre 2018. szeptemberében kerül a 
módosítási javaslat, a Képviselő-testületi jóváhagyás után a rendelet módosítás (egységes 
szerkezetben) megküldésre kerül a Közreműködő Szervezet számára. 

A rendelet jelenlegi szövege a Megvalósíthatósági tanulmány Mellékletében csatolva van.         
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3.6 Megelőző településrehabilitációs intézkedések bemutatása 

A jelen projekt akcióterületén korábban nem valósult meg rehabilitációs és a társadalmi felzárkózást 
segítő területi alapú program. Városi szinten az alábbi városrehabilitációs programok kerültek 
megvalósításra. A bemutatott programok mindegyike városi szegregátumokra irányult, éppen ezért 
fontos tapasztalatokkal és tanulságokkal szolgálnak a jelenlegi program tekintetében is.  

Telepekhez kapcsolódó programok: 

Ózd Hétes és Velence-telepen 2013. január 1-je és 2014. december 31-e között valósul meg a 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 kódszámú „Komplex Telepprogram” elnevezésű projekt. A pályázat 
konzorciumi formában valósult meg, Ózd Város Önkormányzata konzorciumvezetésével, és a Türr 
István Képző és Kutató Intézet, a Borsodi Tranzit Nonprofit Kft., és az Ózdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részvételével. A projektpartnerek átfogó készség-, képesség-, kompetenciafejlesztést 
valósítottak meg, illetve szociális, gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi szolgáltatáshoz való 
hozzáférés fejlesztéséhez, foglalkoztatás elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységeket. A gyermekeket 
és fiatalokat célzó készségfejlesztő és szabadidős programok kisebb léptékben voltak tervezve, azok 
megvalósítása elsősorban a folyamatos jelenlétet biztosító szociális munkásokra hárult. A 
lakókörnyezet fejlesztését célul kitűző közösségi akciók keretei között a Hétesen teleptakarítás 
(szemétszedés) és csótányirtás is megvalósult. Szintén a projekt keretében jött létre a Velence 
telepen a Csillag Közösségi Ház, a Hétesen pedig a Csillagpont közösségi tér. 

A projekt, mely 100%-os támogatási aránnyal valósult meg, támogatási összege  
135 985 000 Ft volt. 

 

A TIOP-3.2.3-A-13/1-2014-0003 kódszámú, „Lakhatási célú beruházások támogatása Ózd Velence 
telepen” projektben Ózd Város Önkormányzata a Velence telep területén hajtott végre lakhatási célú 
projektet (a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 programhoz kapcsolódóan, azzal szinergiában). A projekt 
célja a lakhatás feltételeinek javítása, a szegregátumon belüli mobilitás lehetőségének biztosítása volt 
az ott élők számára. A megvalósított tevékenység egyrészt egy életveszélyes állapotú nyolclakásos 
épület bontása volt (Velence 11), másfelől a szegregált területen komfortfokozat növelése 2 
épületben (Velence 9-10.), amelyekben 14 lakás felújítása történt meg. A program keretében a Hétes 
telepen kisebb felújítások történtek. A felújított önkormányzati bérlakások jelentős nehézségekkel 
kerültek bérbe adásra, mivel a potenciális bérlőknek tartozás mentességet kellett igazolniuk, melynek 
teljesítése a célcsoport tagjai körében jelentős nehézséget jelentett.  

A projekt  támogatási összege 199 896 413 Ft volt és szintén 100 %-os támogatásintenzitással 
valósult meg. 

 

Az „ÉMOP-3.1.1-12” számú, „Szociális célú városrehabilitáció Ózd Velence telep és környékén” című 
projekt (2013 december – 2015 május) megvalósítója Ózd Város Önkormányzata volt, ennek kijelölt 
akcióterülete Velence telep teljes területe és a Petőfi utca egy része. A lakófunkciót erősítő 
tevékenységek célja az volt, hogy a szociálisan hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet 
biztosítása megvalósuljon. A lakófunkció megújításában összesen 22 lakás volt érintett, melyek közül 
az összes műemléki védelem alatt áll. A közszféra funkciók megerősítését szolgáló fejlesztések célja a 
közszféra-szolgáltatások elérhetőségének biztosítása volt. Ezen funkcióban egy Közbiztonsági pont 
kerül kialakításra.  

Az önkormányzat  338 312 719 Ft támogatást kapott a megvalósításra, 100 százalékos 
támogatásintenzitással. 
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A TÁMOP 5.3.6 projekt tapasztalatait összefoglalva a szakmai megvalósítók kiemelték, hogy a 
folyamatos jelenlétet biztosító 4 szociális munkás feladata elvben azzal a 120 fővel való foglalkozás 
lett volna, akikkel az egyéni fejlesztési tervek készültek, gyakorlatilag azonban a telepek teljes 
lakosságával foglalkoztak. A közösségi programok, csoportfoglalkozások nagyon fontosak voltak, de 
ezeket is, különösen kezdetben, a szociális munkásoknak kellett végezni, ami nagyon nagy 
leterheltséget jelentett. Az asszonycsoportot, a gyermekek készségfejlesztését célzó programokat és 
a lakókörnyezet-fejlesztést emelte ki, mint legsikeresebb programelemeket. A megvalósult képzések 
tapasztalatai alapján egyrészt megfogalmazásra került, hogy a képzések tervezésének erősebben 
kellene épülnie az egyéni diagnózisra (ki milyen munkára alkalmas), másrészt az egyéni igényeknek 
nagyobb teret kellene engedni. A közfoglalkoztatásba való bevonás különösen sikeres elem volt, a 8 
fő célérték helyett 48 főt teljesített a projekt. A fiatalok számára bűnmegelőző, drogprevenciós és a 
hasznos szabadidőt eltöltő programok kialakítása hangsúlyosabb eleme kell, hogy legyen a 
programoknak.    

A szociális városrehabilitációs projekt és a és a TIOP 3.2.3.A  projektek kapcsán a tapasztalat az volt, 
hogy a felújított bérlakások bérbeadás jelentősen késett (ezek TIOP-ban felújított lakások most is 
üresen állnak), mivel a bérlők által felhalmozott adósságok nem tették lehetővé a szerződéskötést 
(rendelet szerint nem lehet szerződést kötni azzal, akinek hátraléka van). Az adósságkezelés tehát 
gyengébb pontja volt a programoknak, melyre a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  

Megvalósult gyermek- és ifjúsági programok, tanodák a szegregátumokban: 

A „TÁMOP 3.3.7.-09/2-2009-0006”, kódszámú, „Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész 
életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége 
érdekében” pályázati konstrukció „Kistérségi tanoda program, mentori hálózat kialakítása az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében” c. projektjében a Dr. Ámbédkár Iskola valósított meg 
tanodaprogramot a városban. A projektben 6 ingatlan került felújításra. Közel 400 - többségében 
halmozottan hátrányos helyzetű – fiatal vehetett igénybe több mint 2300 órányi délutáni és hétvégi 
játékos, oktatási és prevenciós szolgáltatást, amelyeket a középosztálybeli szülők általában 
megvásárolnak gyermekeiknek.  

A TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0005 kódszámú „Gyerekesély az Ózdi kistérségben” c. program keretei 
között Biztos Kezdet Gyermekház és Ifjúsági Ház kialakítására került sor Ózdon és Putnokon. A 
Kistérségi Gyerekesély Iroda és Projekt iroda Ózdon, az Október 23. utcában volt. A megvalósító az 
Ózd Kistérség Többcélú Társulása, a támogatási összeg 470 millió Ft volt. A projekt 2012. augusztus 1-
től 2015. július 31-ig került lebonyolításra. Az ózdi gyerekház az Árpád Vezér út 22/c-ben volt, Bolyk 
városrészben. 

Szintén az Ózd Kistérség Többcélú Társulás valósította meg a TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 
azonosítószámú „Komplex gyerekprogram megvalósítása az Ózdi Kistérségben” c. programot, 
amelyben Biztos Kezdet Gyerekház létesült Ózdon és Borsodbótán. Az ózdi gyerekház Sajóvárkony 
városrészben, a Mekcsey István utca 36-ban, a projekt keretében felújított önkormányzati tulajdonú 
ingatlanban került kialakításra, míg az épület másik felében Ifi-ház működött. A két projekt keretei 
között többek közt gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi program, felzárkóztató programok, 
kompetenciafejlesztés, játékprogramok, preventív célú szabadidős tevékenységek zajlottak. 

A programok lezárultát követően az Árpád vezér úti gyerekházat tovább működtetik. A sajóvárkonyi 
gyerekház működtetését azonban 2015. október 31-től a Többcélú Társulás forráshiány miatt nem 
tudta folytatni.  

Az akcióterületen történt beavatkozások: 

Az akcióterületen városrehabilitációs jellegű beavatkozások ez idáig nem történtek. A közszféra 
megvalósításában az akcióterületen illetve a közvetlen környezetében lévő intézmények kerültek 
felújításra. 
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Az akcióterületen, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (korábban Türr István Képzési és 
Kutató Intézethez tartozó) Ózdi Kirendeltségének épületegyüttesében került kialakításra a „JÓT s 
JÓL” című projekt keretében Multifunkcionális Oktatási és Kulturális Központ kialakítása Ózdon, mely 
egy Közösségi házat és tanműhelyeket is tartalmaz. (A beruházás 2014.08.01 és 2015.11.30 között 
valósult meg, a fenntartási időszak 202012.01-ig tart. A projekt finanszírozása a TIOP-1.2.6.-14/1 
felhívás keretében történt, a támogatási összeg 300.000.000 Ft volt. Jelenleg a közösségi ház részben 
kap helyet a Máltai Szeretetszolgálat által, hazai forrásból működtetett Biztos Kezdet Gyerekház 
program is. 

Az akcióterület közvetlen közelében történt az Alkotmány utcai házi és gyermekorvosi rendelő belső 
felújítása, melynek keretében volt festés, burkolás, vizesblokk felújítás. A felújítást a START 
munkaprogram részeként végezték el. Az akcióterületi lakosság orvosi alapellátását ez a rendelő 
végzi.  

A közszférán kívül helyi egyházi szervezetek végeztek a helyi közösség bevonásával kisebb 
fejlesztéseket és társadalmi integrációt célzó tevékenységet az akcióterületen.   

A Református Szeretetszolgálat munkatársai közösségi szociális munkát végeztek a telepen, melynek 
keretében felmérték az adósságokat, egyeztettek a végrehajtókkal és az ÉMÁSZ-szal. 7-8 esetben 
sikerült kártyás órákat felszerelni, valamint mintegy 20 esetben elkezdték az adósságok törlesztését. 
A hátralékok kezelésén felül a szolgálat munkatársai aktív családsegítést is végeztek, enyhítették a 
mindennapi anyagi problémákat. Az akcióterületről 23 gyerek járt korábban is református hittanra, 
de az egyházi tevékenység keretében adventi és hétvégi programokat is szerveztek. A TOP 5.2.1 
projekten belül a Református Szeretetszolgálat jelenleg hitéleti tevékenységen belül végez a helyi 
gyerekeket és fiatalokat célzó közösségfejlesztést.  

A Görögkatolikus Egyház munkatársai elsősorban a közösségfejlesztésre koncentráltak. Ennek 
keretében alakították ki az akcióterületen a játszóteret. Jelenleg az egyház kevéssé aktív a területen. 

A hitéletnek (református, görög-katolikus, katolikus) jelentős szerepe van az akcióterületen, az 
egyházak aktív szerepvállalása nyomán több fiatal is csatlakozott valamely vallási közösséghez. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) (melynek a székhelye az akcióterület szélén található) 
maga is szervez programokat, de elsősorban a lakosok más szervezetek általi programokban való 
részvételét segíti elő, illetve több a roma lakosok, szegregátumban élők társadalmi integrációját célzó 
programjában vett részt aktívan. Az RNÖ a TOP 5.2.1 projektben konzorciumi partner. 

Az alábbi térkép bemutatja egyrészt, hogy a korábban megvalósított szociális városrehabilitációs és 
telepprogramok helyszíneit (Velence-telep és Hétes-telep), illetve az akcióterületen belül nagyobb 
léptékű, bár pontszerű intézményi fejlesztést. Az utóbbi fejlesztés, mint fentebb is írtuk az SzGYF 
épületegyüttesében valósult meg (akcióterületen belüli sárga pont jelöli). A térképen a Városközpont 
mint térbeli viszonyítási pont lett megjelölve.  
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4. ábra Korábbi fejlesztések városszerkezeti elhelyezkedése a jelenlegi akcióterülethez képest 

Hétes-telep

Velence-telep

 

3.7 Az akcióterület társadalmi, gazdasági környezeti valamint műszaki fizikai 
infrastrukturális jellemzőinek, problémák bemutatása 

PET részletes helyzetelemzést tartalmaz az akcióterület demográfiai, gazdasági, az ott élő lakosság 
társadalmi és jövedelmi helyzetének, a lakások állapota, a terület infrastruktúrával való ellátottsága, 
továbbá a közszolgáltatások elérhetősége szempontjából. A helyzetelemzés megállapításai ma is 
helytállóak, azokban lényegi változás nem következett be. 

A közszolgáltatások elérhetősége szempontjából annyi változás történt, hogy 2018-tól kezdve állami 
finanszírozásban a Máltai Szeretetszolgálat Biztos Kezdet Gyerekházat működtet az akcióterületen a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi területi kirendeltségének épületében. A Biztos 
Kezdet Gyerekházat mintegy 20 család látogatja, többségük az akcióterületen él. 

Az akcióterületen található önkormányzati lakásokban élők jogviszonyára és hátralékára vonatkozó 
aktualizált statisztikák a Megvalósíthatósági Tanulmány 5. fejezetében kerülnek bemutatásra.     

A PET nem tartalmazott vizsgálatot az akcióterületen élő háztartások lakásainak szabályos 
közműbekötéseinek szempontjából. A TOP 4.3.1 részletes előkészítése során 2018. júliusában mérte 
fel az Ózdinvest Kft. a szegregátumban lévő önkormányzati lakások közműbekötések szabályosságát, 
ami elsősorban az árambekötéseket jelenti, mivel a lakások túlnyomórészt komfortnélküliek. A 
közműbekötések szabályosságának vizsgálata azért terjedt ki csupán az önkormányzati lakásokra, 
mert a lakással kapcsolatos beruházási fejlesztések csak ezeket a lakásokat érintik. A TOP 5.2.1-ben 
természetesen nem csupán önkormányzati bérlői háztartások kerültek bevonásra, azoknál a 
magántulajdonos háztartásoknál, ahol felmerül a későbbiekben, hogy van problémájuk a 
közműbekötésekkel a projekt segítséget fog nyújtani a legalizálásban. Ez a probléma eddig még nem 
merült fel, de a háztartások jellemzően elhallgatják a tartozásaikat és egyéb lakhatási gondjaikat, a 
szociális munka eddigi tapasztalatai szerint. E téren a bizalom elnyerésére több időre van szüksége a 
projekt megvalósítóinak.    

A felmérés adatai szerint a szegregált tömbökben lévő 56 db lakott önkormányzati lakás közül 14 db 
lakásban nincsen villanyóra. Részletesebb elemzést e tekintetben is a Megvalósíthatósági tanulmány 
5. fejezete tartalmaz.    



Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész komplex rehabilitációja     -     TOP 4.3.1-15    -    Megvalósíthatósági tanulmány 

17 
 

3.8 A beavatkozási terület társadalmi, gazdasági környezeti valamint műszaki fizikai 
infrastrukturális jellemzőinek, problémák bemutatása 

Mint azt a 3. fejezetben bemutattuk a beavatkozási terület az akcióterületen van, ezért a tömb 
környezetére vonatkozó társadalmi összetételére az akcióterületre leírtak vonatkoznak. A tömbben 
magában egy helyrajzi számon két épületben jelenleg 5 önkormányzati bérlakás található és 1 db 
magántulajdonú. A tömbben más lakóingatlan nem található. Az önkormányzati bérlakások mára 
megürültek (részletes leírást ld. jelen Megvalósíthatósági tanulmány 5. fejezetének „Molibitási terv” 
című alfejezetében), a magántulajdonú lakás tulajdonosa pedig külföldön tartózkodik. Az Újtelep 1. 
szám a fejlesztés során vegyes funkciót kap, itt lesz a közösségi ház, a diszpécser központ, illetve egy 
szolgálati lakás a 3 db felújított önkormányzati szociális bérlakáson kívül.   

3.9 A tulajdonviszonyok értékelése, az érintett épületállomány állapotának értékelése 

Az akcióterületi szegregátum részén a KSH 2011. évi Népszámlálása alapján összesen 164 db lakott 
lakás volt. Jelenleg ebből 59 db önkormányzati tulajdonú lakás, a többi kb. 105 db lakás 
magántulajdonban van. Az 59 db önkormányzati lakásból 56 db lakott lakás van.  

A projekt előkészítése során az önkormányzati lakásokban élők lettek elsősorban felmérve, melyik 
lakásban, hányan, milyen jogviszonnyal élnek. 

A magántulajdonú lakásokban élőkről nem áll rendelkezésre friss részletes adat. A PET készítése 
során történt reprezentatív kérdőíves felmérésben, a magántulajdonú lakások (Óvoda utca, Újtelep 
szegregált tömbjei) földhivatali bejegyzése nem mutatkozott olyan jelentős problémának, mint a 
bérlői háztartások lakhatási jogviszonya: a megkérdezett magántulajdonosoknak 9%-a mondta azt, 
hogy a tulajdonjoga nincsen bejegyezve. Az ingatlannal kapcsolatos terhelésekről (jelzálogjog, per alá 
vonás) nem volt kérdés a felmérésben. 

A szegregátumban lévő 56 db lakott önkormányzati lakás tekintetében 21 lakásban él olyan 
háztartás, mely bérlői jogcímmel rendelkezik, tehát rendezett lakhatási jogcíme van. A többi 35 db 
lakásban élő háztartásnak nincs legális jogcíme az önkormányzati bérlakáshoz, használóként él a 
lakásban. Az 56 db lakásban összesen 210 személy él. 

Az akcióterület nem szegregált tömbjeiben (Újtelepen) összesen 13 db önkormányzati lakás van, 
ebből 5 db jelenleg nem lakott, a többi 8 db lakásból ötben rendezett, bérlői jogviszonnyal 
rendelkező család él, míg 3 db lakásban a háztartások nem rendelkeznek legális lakhatási 
jogviszonnyal (használók). 

Mint azt a helyzetfeltáró fejezetek bemutatták (PET) az akcióterületen található épületállomány 
vegyes minőségű. Ennek oka részben, hogy eredetileg is eltérő minőségben épültek. Újtelep épület 
állománya értékesebb, az itt lévő épületek tisztviselő kolóniának épültek, a lakások nagyobbak (49-
100 nm) mára fél-, illetve komfortosak. A telep közmű ellátottsága megfelelő, víz, csatorna, gáz be 
van vezetve. Gondot okoz az esővíz elvezetése, utak állapota. Az épületek egy része felújított jellegű, 
de van néhány teljesen romos épület is. A telep jó része magántulajdonban van.  

A Váci utcai és Kiserdőalja épületállomány munkáskolóniának épült, az előbbiben 1-2 szobás lakások 
fele-fele arányban vannak, míg az utóbbiban az 1 szobás lakások dominálnak. Mindkét területen a 
lakások komfortnélküliek. A lakások műszaki állapota Kiserdőalján a legrosszabb, míg a Váci Mihály 
utcában valamennyire jobb állapotban vannak a lakások, elsősorban annak köszönhetően, hogy itt a 
bérlők egy része viszonylag jelentősebb felújításokat is képes volt elvégezni. A Kiserdőalján is 
történtek bérlői felújítások, de ezek kisebb léptékűek voltak, mely elsősorban az itt élők rosszabb 
anyagi helyzetének tulajdoníthatók.5  

                                                           
5 A PET készítése során történt lakossági reprezentatív igényfelmérés eredményeire alapulnak a felújításokkal kapcsolatos megállapítások. 
A PET a lakások minőségét, a lakók által fontosnak tartott lakhatási problémákat és a felújítási szándékokat is bemutatja területi bontásban.  



Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész komplex rehabilitációja     -     TOP 4.3.1-15    -    Megvalósíthatósági tanulmány 

18 
 

 

A jelen projekt keretében tervezett fejlesztési tevékenységek, egy lakás kivételével, kizárólag 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon valósulnak meg. Az alábbi tábla tartalmazza a 
tevékenységek szerint a megvalósítási helyszínek helyrajzi számát. 

2. táblázat  Projekt tevékenységek megvalósulási helyszíneinek helyrajzi száma 

Sorszám Megvalósítás helyszíne (cím) és fejlesztési tevékenység Helyrajzi szám 

1. 
3600 Ózd, Újtelep 1.: közösségi ház, diszpécser központ, 1 db 
szolgálati lakás, és 3 db önkormányzati tulajdonú szociális 
bérlakás  

5197 

4. 
3600 Ózd, Váci Mihály utca 6.: önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakás felújítása 

5046 

5. 
3600 Ózd, Váci Mihály utca 7.: önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakás felújítása 

5044 

6. 
3600 Ózd, Váci Mihály utca 8.: önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakás felújítása 

5043 

7. 
3600 Ózd, Váci Mihály utca 9. önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakás felújítása 

5042 

8. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása és útfelület felújítás utáni aszfaltozás 

5148 

9. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása 

5159 

10. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása és útfelület felújítás utáni aszfaltozás 

5170 

11. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása 

5180/2 

12. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása 

5200 

13. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása és útfelület felújítás utáni aszfaltozás 

5211 

14. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása 

5222 

15. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása és útfelület felújítás utáni aszfaltozás 

5233 

16. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása 

5137 

17. 
3600 Ózd, Újtelep keresztutca: csapadékvíz elvezetés 
felújítása 

5244 

19. 3600 Ózd, Kiserdőalja: közösségi kert, focipálya 5118/1 

21. 3600 Ózd, park felújítás 5184 

22. 3600 Ózd, park felújítás 5196 

23. 3600 Ózd, parkoló felújítás 5255 

 

Az 5197 hrsz. alatt található Újtelep 1. számú ingatlan vegyes tulajdonban van, mint azt fentebb 
említettük, 5 db lakás van önkormányzati tulajdonban és 1 db lakás magántulajdonban. Az ingatlan 
társasházasítva van, de nem működik társasházként (nincs közös költség és nincs közgyűlés). A 
magántulajdonú lakás megvásárlásáról az önkormányzat egyeztet a tulajdonossal  és várhatóan 2018. 
szeptemberére az ingatlan teljes egészében önkormányzati tulajdonban kerül. 
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Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok mindegyike per és igénymentes és a megvásárolni kívánt 
Újtelep 1/1 számú magántulajdonú ingatlan is. 

Az alábbi térkép az akcióterületi tulajdonviszonyokat mutatja be, megjelölve az ingatlanokhoz tartozó 
funkciókat is. A térképen meg nem jelölt ingatlanok magántulajdonban lévő lakóépületek. 

5. ábra Az akcióterület tulajdonviszonyainak térképi ábrázolása az ingatlanok funkcióinak megjelölésével  

önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok

vegyes tulajdonú lakóingatlanok

önkormányzati tulajdonú ingatlanok (intézmények)

állami tulajdonú ingatlan (intézmény)

egyházi tulajdonú ingatlanok

1.

2.

3.

4.

5. 6.

1. Szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3. SZGYF Ózdi kirendeltsége
4. Református Egyház Lelkészi Hivatala és Közösségi 
Háza
5. Evangélikus Egyház temploma és Lelkészi Hivatala
6. Alkotmány úti óvoda
7. Református Templom
8. Hajléktalan átmeneti szálló

7.
szegregált tömbök (KSH alapján)

akcióterület határa

önkormányzati tulajdonú telek

8.

 

3.10 A tulajdonosi együttműködési szándékok vizsgálata 

Az akcióterületen a lakástulajdonosokon kívül önkormányzati és állami tulajdonban lévő ingatlanok 
vannak, melyek intézményi funkciókkal működnek. Az alábbi önkormányzati, illetve Ózdi Kistérség 
Többcélú Társulása fenntartásában lévő intézmények vannak az akcióterületen, melyek létesítménye 
egyben önkormányzati tulajdon is: 

- Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány úti Tagóvoda (Ózd, 3600 Alkotmány út 2.): a tagóvoda, 
melybe jellemzően az akcióterületen élő gyermekek járnak, támogatja az akcióterületi 
fejlesztéseket (mind a TOP 4.3.1, mind a TOP 5.2.1 projekteket), mivel az intézmény 
mindennapi munkája során érzékeli a kisgyermekes családok súlyos szociális és lakhatási 
problémáit. Az óvoda a projektek Támogató Csoportjának tagja, részt vett a projekt 
előkészítések egyeztetésében és a saját munkájának eredményesebbé tétele miatt is 
alapvető érdeke a projektek sikeressége.   

- Ózd Kistérség Többcélú Társulása Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézményhez tartozó Hajléktalanok nappali ellátását, Szenvedélybetegek nappali 
ellátását és Szenvedélybetegek közösségi nappali ellátását nyújtó szolgáltatások (Ózd, 3600 
József Attila út 1.). A szolgáltatás együttes egy épületben kap helyet. A szolgáltatásokat az 
akcióterületen élők is használják, nem csupán a szintén akcióterületen lévő hajléktalan szálló 
lakói, hanem a családok is. A szolgáltatásokban dolgozó szociális munkások ismertek a 
helyiek körében. A projekt keretében létrejövő közösségi ház elkészültéig a közösségi 
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programok és a szociális munkások „fogadó órái” is az épületben kialakított közösségi térben 
kapnak helyet. 

- Szintén az akcióterületen helyezkedik el a hajléktalanok átmeneti szállója és éjjeli 
menedékhely, mely szintén a Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti egysége. Ez a 
szolgáltatási egység a projektek tervezésébe és megvalósításába nem került bevonásra. 

Állami tulajdonú ingatlanon működik a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Ózdi Kirendeltsége 
(korábbi TTKI), mely a projektekkel (főként a TOP 5.2.1 projekttel) együttműködik a képzési és 
foglalkoztatási programok terén. 

Az akcióterületen található a református templom és egyházi lelkészi hivatal, közösségi házzal 
(Református Egyház tulajdonában lévő ingatlanokon). A Református Szeretetszolgálat a Támogató 
Csoport tagja, a TOP 5.2.1 projektben a hitéleti programok megvalósítója, melyek helyszíne a lelkészi 
hivatal közösségi háza.   

Az akcióterületen lévő Evangélikus Egyházközség (temploma és hozzátartozó létesítmények) kevésbé 
aktív tevékenységet folytat az akcióterületi lakosság körében, a projektbe (a TOP 5.2.1-be sem 
kerültek bevonásra). 

Az akcióterület közvetlen szomszédságában van a Katolikus Karitász telephelye. A szervezet aktív 
kapcsolatban van az akcióterület lakosságával, rendszeres adományosztást is végez, a szervezet a 
Támogató Csoport tagja.   

A magánlakások tulajdonosokkal a PET készítése során készült igény és helyzetfelmérés az 
akcióterület szegregált tömbjeiben. Az igényfelmérés kimutatta, hogy egyrészt az infrastrukturális 
fejlesztésekre van igény (utak állapotának javítása, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása valósul 
meg Újtelepen), másrészt a közösségi infrastruktúra fejlesztésére (sport és szabadidős fejlesztési 
lehetőségek). Továbbá a magántulajdonosok is igényelnének a felújításhoz segítséget, elsősorban 
építőanyag terén. Ezeknek az igényeknek a tekintetében nem volt jelentős különbség a területen élő 
bérlők és magántulajdnosok között. A magántulajdonosok kevésbé igényelték viszont a szakemberi 
segítséget a felújításokhoz. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy támogatási döntésben történt 
projekt- költségvetés csökkentés következtében a lakásfelújítási workshop keretében nyújtott 
felújítási segítség a tervezettnél csak korlátozottabb szinten tud megvalósulni.     

A felmérés eredményei alapvetően alátámasztják tehát a magántulajdonosok részéről is igény 
mutatkozik az akcióterületi fejlesztésekre.  

3.11 Piaci igények, lehetőségek felmérése  

Az akcióterületen, mely túlnyomórészt lakófunkciót tölt be, kiegészülve intézményi funkciókkal került 
feltárásra piaci fejlesztési igény.   

4 AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

4.1 Az akcióterület beavatkozásai  

A jelen projekt keretében tervezett beavatkozások struktúrája és szakmai tartalma lényegét tekintve 
a PET óta nem változott, azonban a támogatási döntés során a pályázott összegnél kisebb összegű 
támogatás került megítélésre, ezért a projekt műszaki tartalma kismértékben módosult.  

A pályázatban beadott projekt összköltsége 450 millió Ft volt 100% támogatásintenzitás mellett, míg 
a jóváhagyott támogatás 350 millió lett. A jóváhagyott támogatási összeghez a projektben az alábbi 
módosításokat kellett elvégezni. 
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TOP-4.3.1-15-BO1-2016-0001 azonosító számú „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az 
akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan” projekt műszaki-
szakmai tartalmának módosítása: 

- a Váci Mihály út 5. számú épület felújítása nem fog megtörténni 

- a többi épületnél költséghatékonyabb anyagfelhasználással csökkentettük a kivitelezési 

költségeket 

- a játszótér projekten kívüli forrásból valósul meg (TOP-521 közösségi akció keretében 

felújításra kerül a meglévő játszótér) 

- a térfigyelő kamerák számát 5 db-ra csökkentettük,  

- a futballpálya és a közösségi kert költségei csökkentésre kerültek, a futballpálya áthelyezésre 

kerül az 5118/1 hrsz-ra 

-  a közterületek, parkoló és hulladéksziget költségei aktualizálásra kerültek az eredeti műszaki 

tartalom megtartása mellett 

-  a csapadékvíz elvezetés felújítása utáni aszfaltozás egy része valósul meg pályázatból 

(5211,5170,5233,5148 hrsz esetében), a többi része pályázaton kívül, az önkormányzat által 

biztosított forrásból készül el  

- Az Újtelepen az útszélesítés elmarad, a meglévő szegélyek között kerül sor az út 

aszfaltozására 

Fontos, hogy a módosítások ellenére a pályázatban vállalt indikátorokat a projekt teljesíteni tudja.  

4.2 Beavatkozási típusok  

Az akcióterületen alapvetően a TOP 4.3.1-ben valósulnak meg beruházási tartalmú fejlesztések, 
amelyek megvalósításának, illetve sikeres működtetésének általános feltétele, hogy a TOP 5.2.1-ben 
tervezett humánfejlesztési programok eredményesen megvalósuljanak, a helyi lakosság közösségi és 
egyéni szinten is aktivizálódjon. A két projekt elemeinek legfontosabb kapcsolódási pontjait a 
táblázatban kiemeltük külön sorokban. 

A TOP 4.3.1 beruházásait két kisebb projektelem egészíti ki, melyek az önkormányzat saját forrásból 
fog megvalósítani. Ez egyrészt az Újtelepen lévő, csapadékvíz fejlesztéssel érintett utcák egy részének 
a leaszfaltozását jelentik, másrészt pedig a meglévő játszótér kisléptékű, a közösség részvételével 
zajló felújítását jelentik a TOP-5.2.1 projekt közösségi akciójának a keretében. 

A magánforrásból fejlesztési projekt nem tervezett az akcióterületen. 

Az egyes projektelemek a 3.9 fejezetben szereplő térképen kerülnek bemutatásra. 
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3. táblázat: A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése  

Beavat-
kozás 
típusa  

Projekt/Beavatkozás neve Melyik specifikus célhoz 
kapcsolódik 

Megvalósítás feltétele 2017 2018 2019 2020 

        

TOP 4.3.1 
projekt 

Újtelep-Kiserődalja 
városrehabilitációja 

SC II. 1-4 A projekt megvalósításának általános feltétele, 
hogy a TOP 5.2.1 projekt szociális, képzési-
foglalkoztatási és közösségfejlesztési eleme 
megvalósuljon  

        

TOP 5.2.1 Újtelep-Kiserdőalja akcióterületen 
élők társadalmi integrációját célzó 
komplex program 

SC I. 1-5. TOP 5.2.1 megvalósításának feltétele, hogy 
TOP 4.3.1 lakhatási és infrastrukturális 
beruházásai megvalósuljanak 

        

TOP 4.3.1 
projekt 
specifikus 
beavatkozá
sai  

Önkormányzati szociális 
bérlakások felújítása, 
komfortosítása  

SC II.1 A családok lakhatási 
körülményeinek és a lakhatás 
infrastrukturális ellátottságának 
javítása 

Annak érdekében, hogy a családok fizetni tudják 
a magasabb komfortfokozat fenntartási 
költségeit, illetve hogy jogcímük legalizálásra 
kerüljön a TOP 5.2.1 szociális, 
háztartásgazdálkodási, képzési és 
foglalkoztaátsi programjainak sikeresen meg kell 
valósulniuk 

        

Önkormányzati lakások 
(elsősorban Kiserdőalja) 
felszerelése kártyás mérőórával 

SC II.1 A családok lakhatási 
körülményeinek és a lakhatás 
infrastrukturális ellátottságának 
javítása 

TOP 5.2.1 projektben a háztartásgazdálkodási, 
adósságkezelési tanácsadás programok 
megvalósítása 

        

Lakásfelújítási workshop 
keretében kisebb léptékű, 
lakossági kivitelezésben 
megvalósuló lakásfelújítások 

SC II.1 A családok lakhatási 
körülményeinek és a lakhatás 
infrastrukturális ellátottságának 
javítása 

TOP 5.2.1 keretében a szakember vezetésével 
megszervezett lakásfelújítási workshop  

        

Közösségi kert létrehozása SC I.1. hátrányos helyzetű 
lakosság foglalkoztatási 
helyzetének javítása 

SC II.2 Az akcióterület 
lakókörnyezetének megújítása 

Annak érdekében, hogy a közösségi kert 
tényleges működjön a TOP 5.2.1 projektnek 
sikeresen be kell vonnia a helyi lakosságot és 
szakember részvételével a rendszeres 
művelésre ösztönözni a lakosságot. 

        

Önkormány
zati 
beruházás 

5 utca aszfalt burkolatának 
helyreállítása a csapadékvíz 
elvezető csatorna felújítása után 

SC II.2 Az akcióterület 
lakókörnyezetének megújítása. 

A csapadékvíz elvezető csatorna felújítása a 
TOP 4.3.1-ben 

        

Játszótér közösségi felújításának 
anyagköltsége 

SC II. 3: Közösségi terek 
létrehozása, meglévők felújítása 

 

TOP 5.2.1 projektben a közösségi játszótér 
megújításában részt vevő lakosság 
megszervezése, akció megszervezése 
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4.3 A településrehabilitációs célú pályázat tartalma 

A tevékenységek részletes bemutatás előtt beavatkozás típusonként összefoglaljuk a TOP 4.3.1 
projekt tevékenységeit.  

Lakófunkciót erősítő tevékenységek 

- Váci Mihály utcai önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, komfortfokozatának 
emelése a modern szociális bérlakások kialakítása érdekében (14 db) 

- Újtelep 1. számú lakóépületében 3 db önkormányzati szociális bérlakás lakás felújítása és egy 
szolgálati lakás kialakítása 

- Lakóingatlan vásárlása 
- Kiserdő alja utcai lakásokban kártyás villanyóra felszerelése 

Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú 
lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése érdekében 

- A TOP 5.2.1 keretében tervezett lakásfelújítási és karbantartási workshophoz szükséges 
anyag – és eszközköltségek biztosítása 

- Közösségi ház kialakítása: közösségi tér, valamint szociális munkások számára irodahelyiség 
és szociális blokk funkciókkal az Újtelep 1. számú ingatlan alatt 

Közbiztonsági funkció a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló 
tevékenységek 

- Térfigyelő kamerarendszer telepítése az akcióterületen és ehhez kapcsolódóan diszpécser 
helyiség kialakítása az Újtelep 1. számú épületében   

Foglalkoztatást elősegítő funkció 

- Közösségi kert kialakítása 

Egyéb kapcsolódó fejlesztések 

- Focipálya kialakítása 
- Hulladék-gyűjtősziget kialakítása 
- Ív út – Alkotmány utca kereszteződésében lévő közterület egy részén meglévő zöldterület 

parkosítása és a parkoló felújítása 
- Újtelep keresztutcái csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása, hozzákapcsolódóan 

útfelület rendbetétele 
- Váci Mihály utcai lakások víz és szennyvíz hálózatra való bekötésének közterületi fejlesztési 

szakasza 

A megvalósítandó akcióterületi fejlesztéseket térképen is ábrázoltuk: 
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6. ábra Akcióterületi fejlesztések térképi ábrázolása 

akcióterület határa

szegregált tömbök (KSH alapján)

közösségi funkciók

lakófunkció

szolgálati lakás

közösségi kert és 
focipálya

játszótér
lakásfelújítás park

park
hulladéksziget

közösségi ház
diszpécseri központ
szolgálati lakás
önkormányzati lakás felújítás

út- és csapadékvíz

csapadékvíz

út- és csapadékvíz

csapadékvíz

csapadékvíz
TOP 5.2.1 projektben

tervezett térfigyelő kamera

  

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a szakmai tartalmat és költségvetést tekintve az 
aktualizált fejlesztési tevékenységek. 

1. Lakófunkciót erősítő tevékenységek (Önállóan támogatható tevékenység) 

Tevékenység neve Váci Mihály utcai önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, 
komfortfokozatának emelése a modern szociális bérlakások kialakítása 
érdekében (14 db lakás) 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.1. I.  A) b. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: A négy lakóépület 14 db szociális bérlakásának felújítása és 
komfortfokozatának növelése a modern szociális bérlakások kialakítása 
érdekében 

Célcsoport: Váci Mihály utcai szociális bérlakásokban élő családok  

Tevékenység szakmai leírása  A Váci Mihály utcai önkormányzati.6.7.8.9. számú lakóépületekben (hrsz. 
5049, 5046, 5044, 5043, 5042) lévő 14 db szociális bérlakás felújítása, 
komfortfokozatának emelése. A szociális bérlakások jelenleg 
komfortnélküliek, víz nincs bevezetve. A felújítás keretében a bérlakások 
félkomfortossá válnak, a víz bevezetésre kerül, illetve a lakáson belül 
fürdőszoba és WC kerül kialakításra, továbbá a konyhában mosogató kerül 
beszerelésre, megoldva ott is a vízvételezés biztosítását. A lakások 
szennyvízhálózatba való bekötése is megvalósul. A melegvíz előállításának 
lehetősége (elektromos bojler) műszakilag kialakításra kerül, azonban 
beszerelése nem történik meg, annak érdekében, hogy a lakás fenntartási 
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költsége ne nőjön meg drasztikusan a hátrányos helyzetű bérlők számára. Így 
a bérlők a növekvő lakásfenntartási költségekhez (lakbér, elektromos áram 
díja) fokozatosan tudnak alkalmazkodni, a melegvíz-ellátás lehetősége később 
megoldható számukra.  
A lakóépületek energetikai felújítása megtörténik, így az épületek a DD 
kategóriába kerülnek. A lakások fűtése egyedi szilárd fűtőanyagú kályhával fog 
történni szintén a lakhatási költségek alacsonyan tartása érdekében.  
A Váci Mihály utca 6. számú épületében négy bérlakás van nyilvántartva, négy 
bérlővel, de az 1. 2 számú lakás az egymással rokoni kapcsolatban álló bérlők 
által összenyitásra került. Itt a két eredeti bérlakás kerül helyreállításra, tehát 
összesen 4 bérlakás lesz. 
A felújítási, korszerűsítési tevékenységek az alábbiakat tartalmazzák: 

- lakások víz- és szennyvízcsatorna bekötése, lakásonként egyedi 

főmérővel 

- lakóépületek külső szigetelése 

- esővíz elvezető csatornák cseréje 

- külső és belső nyílászáró cserék (ablakok, bejárati ajtók, ajtók) 

- kártyás villanyórák felszerelése 

- új kémények kialakítása 

- egységes előtér kialakítása minden lakásnál 

- fürdőszoba kialakítása WC-vel 

- konyhában vízvételezés biztosítása 

- belső felújítási munkák: padlózat cseréje (laminált padló és járólap), 

falak javítása és festése, elektromos vezetékek cseréje 

- külső WC-k elbontása használható állapotú melléképületek felújítása 

Kapcsolódó eszközbeszerzések a családok igénye szerint, történik, indikatívan 
8 lakásra lettek a költségek meghatározva, hiszen az egyes családok jelenleg is 
többnyire rendelkeznek az adott felszerelésekkel, azok cseréjével számoltunk, 
amennyiben azok használhatósága nem megfelelő, illetve bizonyos eszközök 
hiányoznak. Az alábbi eszközökkel kalkuláltunk: 

- konyhabútor, mosogató, sparhelt/tűzhely 

- egyedi fűtésű kályha 

- egyéb bútorzat 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Jelenleg a szóban forgó önkormányzati lakóépületek állaga leromlott, illetve 
nem megfelelő, a lakások komfortnélküliek. Az ott élők egyik legnagyobb 
problémája, hogy nincs víz bevezetve a lakásokba (ld. igényfelmérés 
eredménye), miközben a gerincvezeték az utcában rendelkezésre áll.  

Az önkormányzatnak az akcióterület szegregált tömbjeiben 59 bérlakása van. 
Ezek közül elsősorban a Váci Mihály utcai 14 db épület kerül felújításra 
egyrészt azért, mert ezek műszaki állapota azonnali beavatkozást tesz 
szükségessé, másrészről, mert az önkormányzat ezen lakásokat hosszabb 
távon is megtartandónak értékeli.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.07.30. 

Megvalósítás tervezett vége  2018.10.31. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Beruházási költség: 

A négy épület felújítási költségei összesen:  

- Építőmesteri munkák: 58 361 418 Ft + ÁFA= 74 119 000 Ft  

- Épületgépészeti munkák5 557 500 Ft + ÁFA=  7 058 025 Ft 

- Épületvillamossági munkák: 13 965 000 Ft + ÁFA=  17 735 550 Ft 

- Külső közműépítési munkák: 2 990 600 Ft + ÁFA = 3 798 062 Ft 

- Melléképületek felújítása bontásokkal: 2 293 870 Ft + ÁFA= 2 913 215 Ft 

Összesen: 83 168 388 Ft + ÁFA= 105 623 852 Ft 

Az eszközbeszerzés keretében minden lakásba terveztünk sparhelt, kályhák, 
konyhabútor vásárlását. 

Összes költsége: 4 130 616 Ft + ÁFA = 5 245 882 Ft 
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Tevékenység neve Újtelep 1. számú lakóépületében 3 db önkormányzati lakás felújítása  

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.1. I. A) b. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: 3 darab szociális bérlakás felújítása a modern szociális bérlakások 
kialakítása érdekében 

Célcsoportja: Az Újtelep 1. számú házban maradó szociális bérlők 

Tevékenység szakmai leírása  Az Újtelep 1. számú lakóépület együttese (két épület – fő és melléképület, 
hrsz. 5197), melyben jelenleg 5 db önkormányzati bérlakás és 1 db 
magántulajdonú lakás található kerül felújításra.  
Az épület vegyes funkciót fog kapni, melyből szociális bérlakásként 3 db lakás 
fog funkcionálni. (A többi lakás helyén a közösségi ház, diszpécser központ, és 
szolgálati lakás kerül kialakításra – ezekről részletesen ld. a további megfelelő 
tevékenységeket). Az ingatlanban lévő önkormányzati bérlakások mostanra 
megürültek, a lakók elhelyezésre kerültek (lásd 5. fejezet Mobilitási terv), az 1 
db magántulajdonú lakást az önkormányzat meg kívánja vásárolni, az 
egyeztetés a tulajdonossal folyamatban van (lásd Lakóingatlan vásárlás). A 
lakóépületek energetikai felújítása megtörténik, így az épületek a DD 
kategóriába kerülnek. A lakások fűtése egyedi szilárd fűtőanyagú kályhával fog 
történni. 
 
A 3 db szociális bérlakás felújításához kapcsolódó tevékenységek:  

- a lakások tartó falainak belső hőszigetelése. A belső hőszigetelést az 

indokolja, hogy az egész Újtelep műemlék jelentőségű területként 

van nyilvántartva, így szükséges az épületek külső látszótégláinak 

megtartása az építészeti értékek megőrzése érdekében (a teljes 

épület szigetelésre kerül, de ennél tevékenységnél csak a lakásokra 

eső szigetelési költség jelenik meg) 

- külső falrészek javítása, felújítása 

- nyílászárók cseréje (belső külső) 

- belső felújítási munkák: padlózat cseréje (laminált padló és 

járólapok), falak javítása és festése, elektromos vezetékek cseréje 

- vizes helyiségek felújítása 

- új kémények beépítése 

- esővíz elvezető csatornák cseréje 

 
Kapcsolódó eszközbeszerzések a családok igénye szerint, történik, indikatívan 
2 lakásra lettek a költségek meghatározva, hiszen az egyes családok jelenleg is 
többnyire rendelkeznek az adott felszerelésekkel, azok cseréjével számoltunk, 
amennyiben azok használhatósága nem megfelelő, illetve bizonyos eszközök 
hiányoznak. Az alábbi eszközökkel kalkuláltunk: 

- konyhabútor, mosogató, sparhelt/tűzhely 

- egyedi fűtésű kályha 

- egyéb bútorzat 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A tevékenységet egyrészt a közösségi funkciók és a szolgálati lakás 
kialakításának szükségessége indokolja, másrészt a jelenlegi szociális 
bérlakások leromlott állapota. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.07.30 

Megvalósítás tervezett vége  2018.10.31. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Beruházási költség: 

3 db lakásra jutó költség:  

- Építőmesteri munkák:  15 717 009 Ft + ÁFA=  19 960 601 Ft  

- Épületgépészeti munkák: 875 948 Ft + ÁFA= 1 112 454 Ft 

- Épületvillamossági munkák: 2 757 613 Ft + ÁFA= 3 502 168 Ft 
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- Külső közműépítési munkák: 324 425 Ft + ÁFA = 412 020 Ft 

 

Összesen: 19 674 995 Ft + ÁFA= 24 987 244  Ft 

 

Az eszközbeszerzés keretében minden lakásba terveztük sparhelt, kályhák és 
konyhabútor vásárlását. 

Összes költsége: 885 132 Ft + ÁFA = 1 124 118Ft 

 

 

Tevékenység neve Újtelep 1. számú lakóépületében 1 db szolgálati lakás kialakítása  

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.1. II. 1.a. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja:Szociális munkások számára a projekt vonzóvá tétele.  

Célcsoport: A TOP 5.2.1 projekt keretében dolgozó szociális munkás 

Tevékenység szakmai leírása  Szintén az Újtelep 1. számú lakóépületében (hrsz. 5197) kerül kialakításra egy 
szolgálati lakás. A szolgálati lakás a jelenleg egyik lakott önkormányzati 
bérlakásban kerül kialakításra, az ott élő bérlőt/lakáshasználó számára az 
önkormányzat másik bérlakást biztosít az Újtelepen lakásvásárlás révén (ld. 
lakóingatlan vásárlása tevékenység).   
A lakóépület energetikai felújítása megtörténik, így az épület DD kategóriába 
kerül. A lakás fűtése egyedi szilárd fűtőanyagú kályhával fog történni. 
 
A szolgálati bérlakás kialakításához kapcsolódó tevékenységek:  

- a lakás tartó falainak belső hőszigetelése. A belső hőszigetelést az 

indokolja, hogy az egész Újtelep műemlék jelentőségű területként 

van nyilvántartva, így szükséges az épületek külső látszótégláinak 

megtartása az építészeti értékek megőrzése érdekében (a teljes 

épület szigetelésre kerül, de ennél tevékenységnél csak a lakásra eső 

szigetelési költség jelenik meg) 

- külső falrészek javítása, felújítása (költségeknél csak a lakásra eső 

rész jelenik meg) 

- nyílászárók cseréje (belső külső) 

- belső felújítási munkák: padlózat cseréje (laminált padló és járólap), 

falak javítása és festése, elektromos vezetékek cseréje 

- vizes helyiségek felújítása 

- új kémény kiépítése 

 
Az eszközbeszerzés három szobás szolgálati lakás felszereléséhez, 
berendezéséhez kapcsolódik, a lakás alapszintű használhatóságát biztosítja:  

- konyhabútor, mosogató, tűzhely, hűtő, konyhaeszközök,  

- egyedi fűtési kályha 

- világítás 

- egyéb bútor (asztal, ágy, szekrény stb.) 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A tevékenységet a városban jelentkező szakember hiány indokolja (mint azt az 
ESZA projekt helyzetfeltárása is kimutatta, pl. a családsegítő-gyerekjóléti 
szolgálat 5 fő felsőfokú végzettségű szakember hiánnyal küzd); ezért a 
projektben megfelelő szociális szakember alkalmazása érdekében szolgálati 
lakást biztosít az önkormányzat.. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Beruházási költség: 

Szolgálati lakásra jutó költség:  
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- Építőmesteri munkák: 5 865 253  Ft + ÁFA=  7 448 871 Ft  

- Épületgépészeti munkák: 330 885 Ft + ÁFA= 420 224 Ft 

- Épületvillamossági munkák: 1 041 675 Ft + ÁFA= 1 322 927 Ft 

- Külső közmű építési munkák:122 550  Ft + ÁFA = 155 638 Ft 

 

Összesen:7 360 363 Ft + ÁFA=  9 347 661  Ft 

Eszközbeszerzés összes költsége: 

944 882 Ft + ÁFA = 1 200 000 Ft 

 

Tevékenység neve Lakóingatlan vásárlása  

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.1. II. 1.a és a 3.1.2 A b pontokhoz illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: Szegregátumban élők lakásmobilitásához jobb minőségű lakás 
biztosítása 

Célcsoportja: Szegregátumban élő lakhatási mobilitással érintett háztartások 

Tevékenység szakmai leírása  Egyrészt megvásárlásra kerül az Újtelep 1. szám alatt a felújítandó 
lakóépületben található 1 db magántulajdonú lakás, annak érdekében, hogy a 
lakóépület felújítást teljes egészében meg lehessen valósítani.  

A jelenleg tulajdonos háztartás külföldön tartózkodik, amennyiben releváns 
bevonásra kerül a TOP 5.2.1 projektbe, egyéni fejlesztési terv készül rá és a 
projekt keretében pedig segítik azt, hogy megfelelő helyen tudjon ingatlant 
vásárolni.   

Másrészt az Újtelepen egy másik lakás is vásárlásra kerül annak érdekében, 
hogy a szegregátumban, elsősorban a túlzsúfolt, komfortnélküli lakásokban 
élő családok közül többen kerülhessenek jobb körülmények közé. A 
megvásárolt lakás nem lesz felújítva, de legalább félkomfortos lakás lesz.  

Összesen 2 db lakóingatlan vásárlását tervezi az önkormányzat a pályázati 
költségvetésben szereplő keretösszeg felhasználásával, melyeket szociális 
bérlakásként fog bérbe adni. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A tevékenységet a közösségi funkciók kialakítása teszik szükségessé, továbbá a 
szegregátumban élő családok rossz lakáskörülménye.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.07.30. 

Megvalósítás tervezett vége  2018.10.31. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Lakóingatlan vásárlásra az önkormányzat összesen 7 millió Ft-ot tud fordítani.  

 

 

Tevékenység neve Kiserdő alja utcai lakásokban kártyás villanyóra felszerelése 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.1. I. A) b. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: Legális áramszolgáltatás visszaállításának segítése, új áramdíj hátralékok 
kialakulásának megakadályozása. 

Célcsoport: elsősorban a Kiserdő alja utcában élő családok, de bevonásra 
kerülhetnek a szegregátumban élő más, érintett, önkormányzati lakásban élő 
családok.  
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Tevékenység szakmai leírása  A Kiserdő alja utcai lakásokban élők jelentős része érintett az áramdíjjal 
kapcsolatos hátralékokban, az emiatti szolgáltatás kikapcsolásban, illetve az 
illegális áramvételezés problémájában. A TOP 5.2.1 projekt keretében az 
adósságkezelési szolgáltatás egyik célja az áramdíj adósságok rendezésének 
segítése, legális áramszolgáltatás visszaállítása. A kártyás villanyórák 
önkormányzati tulajdonba kerülnek.  

A tevékenység a projekt első időszakától kezdve egészen a végéig tart, mivel a 
szolgáltatásba való visszakapcsolásnak az adósságok törlesztése a feltétele. Ez 
nagyobb adósságok esetén hosszabb időt vesz igénybe. 

Tevékenység: 

A kártyás villanyórák beszerelési munkálatainak támogatása. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az igényfelmérés kimutatta, hogy az önkormányzati bérlakásban élők jelentős 
része, különösen a Kiserdő alja utcában érintett a kikapcsolt áramszolgáltatás 
problémájában, a díjhátralékban. Az érintett háztartások lakhatással 
kapcsolatos egyik legjelentősebb igénye az áramszolgáltatás visszaállítása és a 
kártyásmérő óra felszerelése, mint ahogy ezt a lakosság körében végzett 
igényfelmérés kimutatta. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

A tevékenység összköltsége 30 lakásra számolva, lakásonként nettó 100 000 Ft 
átlagköltséggel:  

Összesen: 3 000 000 Ft + ÁFA = 3 810 000 Ft 

 

2. Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi 

státuszú lakossság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése érdekében (Válaszható 

tevékenység) 

 

Tevékenység neve A TOP 5.2.1 keretében tervezett lakásfelújítási és karbantartási 
workshophoz szükséges anyag – és eszközköltségek biztosítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.2.A) d. pontjához és foglalkoztathatóságához is 
illeszkedik 

 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: A szegregátumban élő marginalizált helyzetű családok lakhatási 
körülményeinek javítása, illetve foglalkoztathatóságuk és öngondoskodó 
képességük erősítése. 

Célcsoport: a szegregátumban rossz lakáskörülmények között élő marginalizált 
helyzetű családok, akiknek a lakása a projekt keretében nem kerül 
modernizálásra, elsősorban azok a családok, melyek a Kiserdő alja és Óvoda 
utcai és az Újtelepi önkormányzati lakásokban élnek. 

 

Tevékenység szakmai leírása  A TOP 5.2.1 projekt keretében lakásfelújítási és karbantartási workshop kerül 
megvalósításra szakemberek bevonásával, melynek célja hogy a 
szegregátumban élő, rossz lakáskörülményekkel rendelkező családok képessé 

váljanak saját lakásuk karbantartására, felújítására. A TOP 4.3.1 projekt az így 

igénybe vett szakemberek szolgáltatásának keretében, külön elszámolásban 
biztosítja a workshopon megvalósítandó feladatok anyag –és 
eszközszükségletét. A tevékenység hozzájárul a marginalizált célcsoport 
öngondoskodó képességének és foglalkoztathatóságának javításához is 
(hasonlóan a közösségi kert programhoz). 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Igényfelmérés kimutatta, hogy az akcióterület szegregált részein élő 
háztartások mindegyike végezve lakásfelújítást, ha kapna hozzá segítséget. 
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Megvalósítás tervezett kezdete 2018.11.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.11.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Felújítási és karbantartási munkálatokhoz szükséges anyag és eszközök becsült 
költsége2 362 205 Ft + ÁFA = 3 000 000 Ft 

 

Tevékenység neve Közösségi ház kialakítása: közösségi tér, valamint szociális munkások 
számára irodahelyiség és szociális blokk funkciókkal 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Pályázati felhívás 3.1.2.A) a. b és c. pontjához illeszkedik  

 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: A szociális munka és közösségfejlesztési munka közösségi 
infrastrukturális hátterének biztosítása, illetve a marginalizált, komfortnélküli 
lakásban élő családok higiéniás lehetőségének javítása. 

Célcsoportja: Elsődleges célcsoportja a szegregátumban élő lakosság, 
másodlagos célcsoportja az Újtelep nem szegregált tömbjeiben élő lakosság is 
a társadalmi feszültségek oldása és a helyi közösségi kohézió kialakítása 
érdekében.   

Tevékenység szakmai leírása  A közösségi ház az Újtelep 1. számú épületében kap helyet. (hrsz: 5197), a 
jelenlegi melléképületben, annak átalakításával. 

A közösségi ház a TOP 5.2.1 pályázat tevékenységeinek megvalósítása 
érdekében kerül kialakításra. Viszont szükség van olyan közösségi térre, mely 
egyrészt nyitott térként funkcionál, tehát a lakosság különböző csoportjainak 
számára rugalmasan elérhető, továbbá mely helyet tud biztosítani a szociális 
munkások adminisztratív tevékenységeinek, s a TOP 5.2.1 tevékenységek 
megvalósításának biztos bázisául szolgál. Az előzőek miatt a közösségi házban 
a kisebb csoportos foglalkozások kerülnek majd megrendezésre, illetve helyet 
biztosít az ÓTSZEGYII családsegítő és gyerekjóléti szolgálata kihelyezett 
ügyfélfogadásának is, annak érdekében, hogy a szolgáltatás könnyebben 
elérhető legyen, illetve hogy a TOP 5.2.1 keretében végzett szociális munkával 
az összhang minél hatékonyabb legyen. A közösségi házban kialakításra kerül 
szociális blokk funkció is, mely biztosítja azoknak a családoknak a tisztálkodási 
és mosási lehetőséget, melyek komfortnélküli lakásban laknak, illetve melyek 
időszakosan, jövedelem hiány miatt nem tudják az otthoni infrastruktúrát 
használni.  

A közösségi házhoz tartozó udvarrész közösségi használata is biztosítva lesz.  
Az udvar rendbetétele önmagában is közösségi funkciót szolgál, és kialakítása 
lehetővé teszi, hogy alkalmas legyen arra, hogy jó időben kisebb kinti 
közösségi programok, foglalkozások legyenek megvalósíthatók. Az udvaron 
állandó jelleggel egy fedett kiülő rész kerül kialakításra, illetve alkalmas lesz pl. 
ping-pong és egyéb szabadidős játékos foglalkozásokra. 

A közösségi ház (összesen 140 nm) kialakításához kapcsolódó tevékenységek: 

- Épület akadálymentesítése 

- Épületrész tartófalainak külső szigetelése  

- épület tetőszerkezetének felújítása, tetőfedés (fémlemez tető) 

- esővíz elvezető csatornák cseréje 

- Külső, belső nyílászárók cseréje 

- Belső terek átalakítása a következő funkciókkal: 

o közösségi helyiség (25-30 nm), mely szükség esetén két 

kisebb helyiségre osztható  

o iroda helyiség a szociális munkások adminisztratív 

tevékenységeihez (15-17 nm) 

o teakonyha kialakítása (20 nm) 

o mellékhelyiségek: WC (külön férfi, női és 
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mozgáskorlátozottak számára) 

o közösségi fürdő (külön férfi, női zuhanyzó)  

o közösségi mosóhelyiség  

o tároló helyiség (15 nm) 

A házhoz kapcsolódik még egy fedett terasz (30-35 nm), továbbá az udvar 

rendezése is megtörténik.  

Eszközbeszerzések: 

- konyha: mosogató, konyhabútor, tűzhely, mikro, hűtőgép, asztal, 

székek 

- közösségi mosóhelyiséghez 2 db mosógépirodahelyiség: bútorzat –

íróasztal székek polcok szekrények, számítástechnikai és irodai 

eszközök 

- közösség terem: székek, asztalok, polcok, egyéb eszközök (pl. 

játszóeszközök) 

- tároló helyiség: polcok 

- Kert/terasz: mobil kerti bútor (pl. asztalok, padok, játszóeszközök) 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A közösségi ház létrehozásának szükségességét az indokolja, hogy minta az az 
igényfelmérésből is kiderült, a lakosság szerint nincs megfelelő közösségi hely 
a környéken A ESZA projekt számára a nyitott közösségi tér, a közösségi fürdő 
és az adminisztrációs tevékenység bázisát a TOP 4.3.1 projektben létrehozott 
közösségi infrastruktúra tudja biztosítani.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Közösségi ház kialakításának beruházási költsége: 

- Építőmesteri munkák: 17 359 160 Ft + ÁFA = 22 046 133 Ft 

- Épületgépész munkák: 2 270 044 Ft + ÁFA = 2 882 956  Ft   

- Épületvillamossági munkák: 4 406 556 Ft + ÁFA = 5 596 326 Ft    

- Külső közmű: 332 500 Ft + ÁFA = 442 275  Ft  

- Fedett terasz és külső tereprendezés:  4 418 830 + ÁFA =  5 611 914 Ft  

 
Összesen: 28 787 090 Ft + ÁFA = 36 559 604 Ft     

A közösségi ház jelzett eszközbeszerzésének költsége összesen:  

3 149 606 Ft + ÁFA = 4 000 000 Ft 

 

3. Közbiztonsági funkció a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek 

megőrzését szolgáló tevékenységek: 

Tevékenység neve Térfigyelő kamerarendszer telepítése az akcióterületen és ehhez 
kapcsolódóan diszpécser helyiség kialakítása az Újtelep 1. számú épületében   

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Pályázati felhívás  3.1.2. B. b pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: a szegregátumot magába foglaló akcióterület közbiztonságának és az ott 
élő emberek biztonságérzetének növelése 

Célcsoportja: akcióterületen élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása  A közbiztonsági funkció keretében egy térfigyelő rendszer kerül kialakításra az 
akcióterületen, továbbá egy diszpécser központ, mely szintén az Újtelep 1. 
főépületében kap helyet (hrsz. 5197). 

5 db térfigyelő kamera felszerelése és bekötése a városi térfigyelő rendszerbe. 
Diszpécser központba futnak be a térfigyelő kamerák jelei, ide kerül 
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elhelyezésre a fogadó szerver és egy munkaállomás kerül kialakításra. A 
kamerákat a városrendészet fogja kezelni. A diszpécser központ egy 
alállomásként fog működni, ahonnan a jeleket wifin továbbítják a városi 
hálózatba. A tervek szerint a városrendészet és a helyi körzeti megbízott is 
tarthat itt rendszeres fogadóórákat a helyi lakosság számára (ez még 
egyeztetést igényel az érintett szervezetekkel, de ilyen közbiztonsági pont 
működik a Velence telepen is). A diszpécser központ (21 nm) helyiségei: egy 
szoba, wc és előtér.  

Tevékenységek: 

- Térfigyelő rendszer kiépítése 5 db térfigyelő kamerával, és 

bekötése a városi térfigyelő rendszerbe.  

- Diszpécser központ kialakítása az Újtelep 1. számú főépületében.  

o az épületrészre eső épület felújítási költségek (falak belső 

szigetelése, külső felújítása, ereszcsatorna csere, stb.)  

o Nyílás zárók cseréje 

o padlózat cseréje 

o új kémény építés 

Eszközbeszerzés:  

- diszpécser központ berendezése (asztal, székek, polcok, 

világítótestek, mikro, fogas) 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A lakossági igényfelmérés kimutatta, hogy a szegregátumban élő családok a 
környék egyik legnagyobb problémájának a rossz közbiztonságot tartják, ezen 
belül is elsősorban a kábítószer jelenlétét érzik problémának, de többen 
említették a lopások, betörések, és az antiszociális viselkedés módot meglétét 
is.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Térfigyelő rendszer kiépítése:  

- 5 db Térfigyelő IP dom kamerarendszer kiépítése közcélú villamos 

hálózatra. 2MPx-es felbontású, IP éjjellátó kültéri kamera 

0,06/0,001 lux, 30 fps, H264, 12V DC. Kültéri fűtött-hűtött 

kameraház, IP67 doboz,kismegszakító, villámvédő modul:  

2 125 000 Ft + ÁFA = 2 698 750 Ft 

- Optikai kábelezés a központi ügyelettől, kötődobozokkal, aktív 

optikai eszközökkel, engedélyezéssel, kompletten 

550 000 Ft + ÁFA = 698 500 Ft 

- 16 csatornás hálózati kép-és hangbeltéri egység magyar nyelvű, 

monitorozó kliens szoftverrel, 2db 22" LCD monitorral 

375 000 Ft + ÁFA =476 250 Ft  

- Rögzítő-monitorozó szerver háttértárolóval, szünetmentes 

tápegységgel 340 000 + ÁFA = 431 800 Ft 

Összesen: 3 390 000 Ft + ÁFA = 4 305 300 Ft  
 

Diszpécser központ kialakítása:  

- Építőmesteri munkák: 1 341 278 Ft + ÁFA = 1 703 423   Ft 

- Épületgépész munkák: 75 668 Ft + ÁFA =  96 098 Ft   

- Épületvillamossági munkák: 238 213 Ft + ÁFA = 302 530  Ft    

- Külső közmű: 28 024 Ft + ÁFA =  35 590   Ft  

Összesen: 1 683 183 Ft + ÁFA =  2 137 642 Ft 

 

Diszpécser központ eszközköltsége összesen: 

314 960 Ft + ÁFA = 400 000 Ft 
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4. Foglalkoztatást elősegítő funkció 

Tevékenység neve Közösségi kert kialakítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Pályázati felhívás 3.1.2 C. b. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: A közösségi kert célja, hogy segítse a szegregátumokban élő 
munkanélküliek visszavezetését a foglalkoztatásba, növelje a közösségi 
összetartozást, és az öngondoskodó képességet, hozzájáruljon a családok 
egészséges táplálkozásának kialakításához 

Tevékenység szakmai leírása  A közösségi kert kialakítása a hrsz: 5118/1 számú telket érinti, és a TOP 5.2.1 
projektben megvalósítandó Közösségi kert programhoz kapcsolódik (mely 
képzett kertész bevonását is tartalmazza).  

Tevékenységek: 

- 900 nm kert kialakítása,  

- kert körül 1,5 méter magas kerítés építése 

- pihenő kialakítása (padokkal, árnyékolóval) 

-  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A közösségi kert létrehozását egyrészt az indokolja, hogy a területen magas a 
munkanélküliek száma, a családok jelentős része küld megélhetési gondokkal 
(pl. nem jut pénz ennivalóra), a lakosság körében igény van a környezet 
rendezésre, melyben nagy részük hajlandó is tevékenyen részt venni a 
lakossági igényfelmérés szerint. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.04.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Közösségi kert létrehozása: 1 565 670 Ft + Áfa = 1 988 400 Ft 

Eszközbeszerzés: 236 220 + ÁFA= 300 000 Ft 

 

5. Egyéb kapcsolódó fejlesztések 

Tevékenység neve Focipálya kialakítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Pályázati felhívás  3.1.2  D. c. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: A beavatkozás célja az alapszinten, közösségi összefogásból már 
kialakított focipálya színvonalának javítása  A játszótér megújítása a TOP-5.2.1. 
projekt közösségi programja által a helyi lakosság közreműködésével fog 
megtörténni. 

Célcsoportja: Elsődleges célcsoportja a szegregátumban élő lakosság, 
másodlagos célcsoportja az Újtelep nem szegregált tömbjeiben élő lakosság is.   

Tevékenység szakmai leírása  A focipálya a 5118/1 hrsz-ú ingatlanra kerül áthelyezésre a közösségi kert 
melletti szabad területre, a játszótér megújítása pályázaton kívüli forrásból fog 
megvalósulni a költségcsökkentés miatt. Tevékenységek: 

- füves focipálya létrehozása a kapuk mögött 3 méter magas 

kerítéssel  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A lakossági igény felmérés egyértelműen kimutatta, hogy a családok szerint 
nincs megfelelő játszótér, sportolási lehetőség a környéken. A területen 
jelenleg van egy korábban kialakított játszótér, melyek eszközei nem felelnek 
meg a biztonsági előírásoknak. A játszótér szabályozásnak megfelelő 
átalakítása történik a TOP 5.2.1 projekten belül, helyi közösség bevonásával. A 
szintén közösségi kezdeményezésből kialakított focipálya (kezdemény) 
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kihasználtsága magas, de műszaki és biztonságtechnikai színvonala alacsony.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Futballpálya kialakítása kerítéssel: 1  420 000Ft + ÁFA =  -1 803 400 Ft 

 

 

Tevékenység neve Hulladék-gyűjtősziget kialakítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Pályázati felhívás  3.1.2  D. b. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: az akcióterületen és a kulturált hulladéklerakás infrastruktúrájának, 
szelektív hulladékgyűjtés kultúrájának  megteremtése 

Célcsoportja: az akcióterületi lakosság 

Tevékenység szakmai leírása  A hulladéksziget a hrsz: 5197 számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerül 
kialakításra, célja hogy lehetővé tegye a szelektív hulladékgyűjtést. A 
hulladéksziget egy árnyékoló tetőt kap. 

Tevékenység: 

- hulladéksziget alapozása, térkövezése 

- féltető építése 

- hulladékgyűjtő konténerek beszerzése. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A lakossági igényfelmérés kimutatta, hogy a szegregátumban élők jelentős 
környezeti problémának érzik, hogy a lakókörnyezetük szemetes, erőteljesen 
megjelenik az illegális hulladék lerakás, illetve ennek nyomán a rágcsálók, 
rovarok is. Az ESZA programban közösségi akció keretében tervezve van 
lakókörnyezeti takarítási akció, az ERFÁ-ban a szelektív hulladékgyűjtés került 
be program elemenként 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Hulladéksziget kialakítása (térkövezés, féltető építése):  

1 314 396 Ft + ÁFA = 1 669 283 Ft  

 

Tevékenység neve Alkotmány utca – Váci Mihály utca kereszteződésében lévő terület  
parkosítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.2.D) c. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: Akcióterület, Újtelep közterületeinek funkcionális gazdagítása, 
rendezettségének növelése. 

Célcsoport: akcióterület lakosság és az óvoda látogatói 

Tevékenység szakmai leírása  A hrsz. 5184 és 5196 önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő közterület 
jelenleg elhanyagolt, funkciótlan, miközben ez a két telek közvetlenül a 
Közösségi ház mellett és az Alkotmány úti óvoda előtt található. Éppen ezért 
szükséges a közösségi funkció erősítése, a park jelleg kialakításával, a terület 
rendezettebbé tételével, ami parkosítást padok elhelyezését jelenti. A 
területen jelenleg is vannak fák, ezért a növénytelepítés korlátozottan 
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szükséges, inkább kisebb növények és tereprendezés kívánatos  

Tevékenységek: 

- területrendezés 

- kisebb növények telepítése 

- padok elhelyezése 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az igényfelmérés kimutatta, hogy a lakosság a környezet elhanyagoltnak, 
funkcióhiányosnak tartja. A park az ERFA projektben kialakított közösségi ház 
mellett van, így a közösségi programoknak is helyet adhat.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Parkosítás költsége: 2 511 372 Ft + ÁFA = 3 189 442 Ft 

 

Tevékenység neve Ív út – Alkotmány utca kereszteződésében lévő közterület egy részén 
meglévő zöldterület parkosítása és a parkoló felújítása   

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati 3.1.2.D) c. és 3.1.2.D) j. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja: Lakókörnyezet rendbetétele, a városszövetbe való illeszkedés javítása, 
városszerkezeti kapcsolat javítása, parkolási lehetőség biztosítása 
akcióterületen lévő közösségi létesítményekhez… 

Célcsoport: akcióterületen élők, tágabb célcsoport a közösségi 
létesítményeket használók, valamint a városrészben lakók 

Tevékenység szakmai leírása  Az hrsz. 5255 önkormányzati tulajdonú, közterületi ingatlanon jelenleg egy 
parkoló és mellette két oldalon kisebb zöldfelület található.  

Tevékenységek: 

- a parkoló felújításával 51 db parkolóhely  felújítása történik, melyek 

közül 3 db mozgáskorlátozott személyek részére van fenntartva (ez 

a funkció eddig hiányzott): parkoló újraaszfaltozása, 

forgalomtechnikai felfestése 

- a parkoló két oldalán lévő zöldterület parkosítása, egyik oldalon 

sziklakert és pihenő park létrehozása (7 paddal, növényekkel), a 

másik oldalon gesztenyés liget kialakítása a meglévő fákkal és padok 

(3 pad) elhelyezésével. Az Újtelepi oldalon lugas elhelyezése a 

parkoló hosszában.  A parkrészekben sétány kialakítása is tervezett. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A parkoló és a zöldfelület is felújítandó állapotban van, a városközpont felől ez 
a terület jelenti az Újtelep bejáratát, tehát ennek a területnek a rendbetétele 
egyben a városszövetbe való beágyazódást is elősegíti és az akcióterület 
stigmatizáltságát is enyhíti.   

A közösségi ház közelében a parkolás nincs megoldva, illetve a közösségi 
funkciót jelentő Református templom (Újtelep), Katolikus templomhoz (Ív út 
másik oldala, Újteleppel szemben) sincsen parkolási lehetőség kialakítva.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Parkoló felújítása: 9 857 962 Ft + ÁFA = 12 519 612 Ft 

Parkosítás: 6 316 270 Ft + ÁFA =  8 021 663 Ft 

Összesen 16 174 232 Ft + ÁFA = 20 541 275 Ft 
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Tevékenység neve Újtelep keresztutcái csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása, 
hozzákapcsolódóan útfelület rendbetétele 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.2.D) g. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Célja:  

Célcsoportja: Az Újtelepen élő családok  

Tevékenység szakmai leírása  Újtelep mellékutcái (hrsz 5148, 5159, 5170, 5180/2, 5200, 5211, 5222, 5233, 
5137, 5244) csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése a Váci Mihály utcán 
lévő patak irányába. A tevékenység magában foglalja a mellékutcák 
újraaszfaltozását is, amelyek egy része pályázaton kívüli önkormányzati saját 
forrásból fog megvalósulni (5199, 5180/2, 5200, 5222, 5137, 5244). 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az Újtelepen a csapadékvíz-elvezetés jelenleg nem megfelelően megoldott, 
nagyobb csapadék mennyiséget jelenleg nem tud elvezetni. A mellékutcák 
igen rossz állapotban vannak felújításuk indokolt. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.10.31. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.09.30. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése és hozzákapcsolódó útburkolat 
kialakításának a költsége 5 mellékutcára.  

Összes költség: 

62 928 858 Ft + ÁFA = 79 919 650 Ft 

 

 

 

 

Tevékenység neve Váci Mihály utcai lakások víz és szennyvíz hálózatra való bekötésének 
közterületi fejlesztési szakasza 

Tevékenység gazdájának megnevezése Ózd város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A pályázati felhívás 3.1.2.D) g. pontjához illeszkedik 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A felújítandó önkormányzati megfelelő közmű infrastruktúrával való 
ellátásához kapcsolódóan az egyéni fő vízmérőórák létrehozása.  

Célcsoport: felújítandó lakásokban élők.  

Tevékenység szakmai leírása  A felújított önkormányzati lakásokban az egyéni vízmérési lehetőségek 
kialakítása, mely fontos beruházás a megfizethetőség szempontjából is. A 
város más részein, de a Váci Mihály úton is a közös vízórák sok konfliktus és a 
hátralékosság okozója is.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A felújítandó önkormányzati lakások víz- és szennyvízbekötésének biztosítása 
érdekében szükséges a fejlesztés. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.07.30. 

Megvalósítás tervezett vége  2018.10.31. 

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft) 

Rákötések kiépítése: 3 300 000 Ft + ÁFA = 4 191 000 Ft 
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4.4 Szinergia vizsgálat 

A TOP 4.3.1 (ERFA) projekt legerősebb szinergiában a Top 5.2.1 (ESZA) projekttel áll.  

Az ERFA és az ESZA projektek szoros kapcsolatban állnak egymással, alapvetően egy integrált, 
komplex programnak tekinthetőek, az egyes projektek elemei egymásra épülnek, egymást erősítik, és 
közös céljuk az akcióterületen élők társadalmi felzárkóztatása és életminőségének javítása. Az 
alapvető megoszlás az ERFA és az ESZA projektelemek közt az, hogy az ERFA elemek biztosítják az 
infrastruktúrát és az eszközök nagy részét, az ESZA elemek pedig a létrehozott infrastruktúrát 
igénybe véve (pl. közösségi ház, közösségi kert, külső közösségi terek) biztosítják a humán 
szolgáltatást, illetve lehetővé teszik, hogy a lakók alkalmazkodni tudjanak a megváltozott 
körülményekhez (pl. felújított lakások, kártyás mérőórák használata).   

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az ERFA projekt tevékenységeihez milyen módon 
illeszkednek az ESZA projektelemek, milyen szinergiák lépnek fel a két projekt között és azok hogyan 
biztosítják együttesen a társadalmi integráció eredményességét, a célrendszer elérését.  

Illeszkedés lakhatási tevékenységek terén:  

Lakhatási beavatkozások terén az ERFA fejlesztések a Váci Mihály utcai lakások komfortfokozatának 

emelését tartalmazzák félkomfortos szintre (víz-szennyvízellátásba való bekötés és benti fürdőszoba-

WC kialakítása révén), valamint energetikai felújításukat, illetve az Újtelep 1. számú 

épületegyüttesében további 3 lakás hasonló célú felújítását tartalmazza a modern szociális 

bérlakások kialakítása érdekében. A felújított lakások külön fő vízmérőórával és kártyás 

villanymérőórával lesznek felszerelve. 

Szintén a lakhatási célú tevékenység részét képezi a kártyás villany mérőóra felszerelési program, 

melynek elsődleges célterülete a Kiserdő alja utcai önkormányzati bérlakások, de igény szerint más 

önkormányzati tulajdonú lakásoknál is megvalósulhat ez tevékenység a szegregátum területén.  

A lakhatási projektelemek tervezésekor tehát nagy hangsúlyt kapott a megfizethetőség problémája, 

ezt szolgálja a lakásoknál a félkomfortos szint kialakítása, mely lehetővé teszi, hogy a marginalizált 

helyzetű háztartások lakhatási célú kiadásai ne növekedjenek hirtelen, illetve a közmű mérőórák 

tervezése, mely lehetővé teszi a víz, villanyfogyasztás tudatos kontrollját a háztartások részéről. 

A TOP 4.3.1 projektben megvalósítandó lakásfelújítási tevékenységhez az ESZA projektben szorosan 

kapcsolódnak szolgáltatások a megfizethetőség problémáján keresztül. Mint azt a projekt előkészítés 

helyzetelemzése (intézményi interjúk, igényfelmérés) is feltárta, a szegregátumban súlyos gondot 

jelent a lakhatási jogcímek rendezetlensége (túlnyomóan az önkormányzati lakások esetében), a 

lakhatási költségekkel való eladósodottság problémája. Éppen ezért az ESZA programok egyik fő 

fókusza az adósságkezelés és ezzel összekötve a jogcímrendezés problémájának kezelése. Ennek 

érdekében a szociális munka keretében külön került meghatározásra a jogcímrendezés és 

adósságrendezés feladata, mely összekapcsolódik a tervszerű háztartásgazdálkodás segítésével, 

illetve a szociális munkán kívül külön interaktív workshop sorozat került tervezésre pénzügyi és 

adósságkezelési témában. A jogcím- és adósságrendezés terén cél, hogy a segítség egy normatív 

módon kialakított eljárásrend keretében érkezzék, éppen ezért az érintett szervezetek, a közmű 

szolgáltatók és a vagyonkezelő (Ózdinvest Kft.) is bevonásra kerül. A partnerségi rendszer 

kialakításánál is figyelembe lett véve ez a szempont: az Ózdinvest Kft. (mely az önkormányzati 

lakások bérbeadója) az ERFA projektben konzorciumi tag, illetve bevonásra kerültek azok a 

szervezetek melyek évek óta foglalkoztak az ott élők szociális és lakhatási gondjaival (Református 

Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász). A Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása során is fő 
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hangsúlyt kapott az ESZA projekt adósságrendezést és legalizálást segítő tanácsadási 

tevékenységének összehangolása, ütemezése az ERFA projekt beruházásának megvalósítási 

ütemezésével. Továbbá egyeztetések történtek az Ózdinvest és az ESZA projekt konzorciumi 

partnereként működő Abaújrakezdés Egyesület és az önkormányzat projektmenedzsmentje között, 

annak érdekében, hogy a releváns tevékenységeket összehangolják. Az egyeztetések során feltárásra 

került a bérlők azon csoportja, melynél az adósságok, jogcímnélküliség különösen súlyos problémát 

jelent.  

További kapcsolódás az ESZA programmal, hogy az a foglalkoztatási helyzet javítását prioritásként 

kezeli, többféle eszközzel is (tréningek, foglalkoztatási mentorálás, és megfelelő képzésekbe való 

juttatás), hiszen a lakhatási költségek megfizetése, különösen a felújított lakások megemelkedett 

költsége, illetve az adósságok részletfizetése miatt, a jelenleginél magasabb szintű jövedelmeket 

kíván meg. 

Az ESZA projekt 150 főre tartalmazza az egyéni fejlesztési tervek készítését és megvalósítását. Az 

egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők elsődleges célcsoportja azok (illetve családjaik), akik a lakhatási 

beavatkozásokba érintettek (tehát akiknek a bérlakása felújításra kerül), illetve akiknek bizonytalan a 

lakhatási helyzetük (pl. áramszolgáltatást kikapcsolták, illegális áramvételezésben érintettek, 

jelentősebb felhalmozott adósságuk van lakhatási költségek terén, nincs érvényes bérleti 

szerződésük).   

A lakásköltségek megfizethetőségén túl az ESZA és ERFA projektelemek további kapcsolódását jelenti 

a lakásfelújítási és karbantartási workshop megrendezése (amely a lakosság foglalkoztathatóságához 

is kapcsolódik), s amely alapvetően ESZA (TOP 5.2.1) forrásokra támaszkodik, azonban az ERFA 

pályázatból anyagköltséget kíván finanszírozni. A workshop tevékenysége így hatékonyan hozzájárul 

ahhoz, hogy a kritikus állapotban lévő, de a pályázatban megkívánt szintre gazdaságosan fel nem 

újítható lakóépületek lakói is lehetőséget kapjanak az épületeik legproblematikusabb hibáinak 

kijavítására, életkörülményeinek javítására (pl. a Kiserdőalján és az Óvoda utcában).  

Lakókörnyezet fejlesztésével kapcsolatos programok 

A lakókörnyezet fejlesztését és egyben gazdagabb közösségi funkcióval rendelkező lakókörnyezet 

létrehozását szolgálja az ERFA projektben a focipálya létrehozása, illetve az Alkotmány – Váci Mihály 

utcák találkozásánál kialakítandó park. Az ehhez kapcsolódó ESZA elem tartalmazza a helyi közösség 

bevonását a végleges tervezésbe, hogy a nyitott közösségi terek, milyen funkciókat kapjanak, milyen 

eszközökkel legyenek felszerelve (a jelenlegi tervek indikatív jelleggel készültek). A közösségi tervezés 

a helyi közösség fejlesztésének, aktivizálásának is fontos eleme. 

Mindemellett a felújított külső közösségi terek színteréül szolgálnak majd a közösségi 

rendezvényeknek, sporteseményeknek, és kialakításuk valamint használatuk segíti a lakók közti 

interakciók kulturált lebonyolítását.  

A hulladékgyűjtősziget létesítése a rendezettebb lakókörnyezet kialakítását szolgálja, az ESZA 

projektben a közösségfejlesztés során nagy hangsúlyt kap a lakókörnyezet rendben tartása és a már 

előbb említett közösségi akciók is részben ezt szolgálják. A közterületen lerakott hulladékokat szintén 

közösségi akció keretében szedik össze az ott élők (az ESZA projektben már meg is valósult egy ilyen 

közösségi akció).  

 



Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész komplex rehabilitációja     -     TOP 4.3.1-15    -    Megvalósíthatósági tanulmány 

39 
 

Közösségi ház kialakítása  

Az ERFA projekt egy helyi közösségi ház kialakítását is tartalmazza, mely a szociális munka és a 

közösségfejlesztés bázisául szolgál. Itt fog helyet kapni továbbá a helyi szociális munkások irodája is. 

A közösségi ház továbbá rendelkezik ún. szociális blokk funkcióval, mely a továbbra is komfortnélküli 

lakásokban élő családok számára biztosít fürdési és mosási lehetőséget. Ezt a szolgáltatást azok a 

családok is igénybe vehetik, akik anyagi gondokkal küzdenek és ezért, bár közművesített lakásokban 

élnek, időközönként rászorulnak a szociális blokk használatára (annak érdekében, hogy a fizetendő 

közmű számláikat meg tudják fizetni). E tekintetben ez a funkció is kapcsolódik a lakhatási költségek 

megfizethetőségének javításához.  

Foglalkoztathatóság elősegítését támogató programok: 

Az ESZA program több olyan elemet tartalmaz, mely a hosszú ideje munkanélküli lakosság 

foglalkoztathatóságához kapcsolódó képességek fejlesztését szolgálja. Az egyik ilyen elem a Közösségi 

kert program, melyhez kapcsolódóan maga a kert az ERFA projekt keretében kerül kiépítésre. A kert a 

program első évétől kezdve fog működni, a program szakmai részét képzett kertész tartja, a 

résztvevők bevonása szociális munkás révén történik, aki a programot is kíséri. A program, amellett 

hogy segíti a rendszeresség kialakítását a résztvevők életmódjában, hozzájárul az ott élő emberek 

öngondoskodó képességének javításához, erősíti a közösségi cselekvésre való képességet, ezzel az 

egyéb ilyen célú szociális munka hatását. A közösségi kert program továbbá kapcsolódik az 

egészséges étkezés kialakítását célzó ESZA programelemekhez is.  

Egy másik, a szegregátumban élő marginalizált helyzetű emberek foglalkoztathatóságának és 

öngondoskodó képességének növeléséhez hozzájáruló program a lakásfelújítási és karbantartási 

workshop (melyet a lakhatási kérdések során is említettünk), s amely hasonló elven működik, mint a 

közösségi kert program. Magát a workshopot képzett szakember tartja és a célja, hogy olyan tudásra 

tegyenek szert a résztvevők, melynek segítségével a saját otthonukban javításokat, felújításokat 

végezhetnek, illetve egy olyan önsegítő csoport jöjjön létre, mely a későbbiekben másokat is be tud 

vonni a szegregátumból. A workshop keretében a résztvevők saját otthonuk javításán keresztül 

tanulhatják meg az egyes munkafolyamatokat. A csoport elsődleges célcsoportját olyan 

önkormányzati lakásban élők képezik, akiknek a lakása nem kerül felújításra a projekt keretében, így 

főként a Kiserdő alja utcai bérlők. A tevékenységre való igényt a szegregátumban végzett felmérés is 

kimutatta, mely szerint a megkérdezettek legnagyobb része végezne felújítást saját maga, ha kapna 

hozzá segítséget. A workshop az eszköz és anyagigényét az ERFA projektben lesz biztosítva. 

Térfigyelő kamerarendszer és diszpécser központ létrehozása 

A térfigyelő kamerarendszer a közbiztonság javítását célozza, ehhez kapcsolódóan kerül kialakításra 

ERFA forrásból a diszpécser központ is, mely egyrészt a kameráknak a városi rendszerbe való 

bekötéséhez szükséges. A tervek szerint a diszpécser központ helyet adna a rendőrségi körzeti 

megbízottnak és esetlegesen a városrendészetnek, hogy az akcióterületen heti rendszerességgel 

tartsanak fogadóórát, a helyiek való hatékonyabb kommunikáció kialakítása és a bizalomépítés 

érdekében.  
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Szolgálati lakás létrehozása 

A szegregátumban egy szolgálati lakás kialakítása is szerepel az ERFA projektben, melyet az indokol, 

hogy a szakképzet szociális szakemberekben nagy hiány mutatkozik a városban és a szolgálati lakás 

várhatóan hozzájárulhat a szakemberek pozitív motiválásához.  

4. táblázat  Összefoglaló tábla az ERFA és ESZA programelemek kapcsolódásáról 

ERFA projekt elem ESZA projekt elem 

Önkormányzati bérlakások komfortfokozatának emelése, 
energia hatékonyság növelését célzó felújítása (Váci Mihály 
utcai lakások, Újtelep 1. egyes lakásai) 

- jogcímrendezést és adósságkezelést célzó 
szociális munka,  

-  pénzügyi ismeretek és adósságkezelési interaktív 
workshop,  

- Támogató csoporton belül az együttműködés 
erősítése a problémával foglalkozó szervezetek 
között (szociális munkások, Ózdinvest, egyházi 
szervezetek) 

- foglalkoztatásba, képzésbe helyezést célzó 
tevékenységek 

Lakókörnyezet minőségének javítását, funkciógazdagítását 
célzó beruházások (focipálya, parkok) 

 

 

 

- közösségfejlesztés, közösségi tervezés 
- további közösségi akciók tervezése és 

megvalósítása a lakókörnyezet rendbe rakása 
érdekében  

- közösségi programok szervezése nyitott közösségi 
tereken 

- illegálisan lerakott szemét összetakarítását célzó 
közösségi programok 

Közösségi ház kialakítása közösségi térrel, szociális 
munkások irodájával, szociális blokkal 

- egyéni, csoportos és közösségi foglalkozások és 
programok különféle csoportok számára 

- nyitott tér szabadidős programok, 
közösségfejlesztés számára 

- szociális munkások ESZA projekthez kapcsolódó 
adminisztrációs tevékenysége 

- Családsegítő és gyerekjóléti szolgálat és központ 
kihelyezett ügyfélszolgálata 

- egyéb szakmai tevékenységek 

Foglalkoztathatóságot segítő programok: 

- közösségi kert kialakítása szükséges 
infrastruktúrával 

- lakásfelújítási és karbantartási workshop eszköz 
és anyagigényének biztosítása) 

- közösségi kert program megvalósítása szakember 
bevonásával  

- lakásfelújítási workshop megvalósítása szakember 
bevonásával 

- lakosság bevonása közösségfejlesztő szakember 
segítségével 

- mindkét program kísérése szociális munkás által 

Térfigyelő kamerarendszer és diszpécser központ 

létrehozása 

 

- rendőrségi megbízott és városrendészet 
fogadóóra tartása (tervezett tevékenység, ESZÁ-
ban nincs beárazva, a szervezetek munkájának 
részekét képezi) 

Szolgálati lakás kialakítása - szociális szakemberek hiánya miatt a megfelelő 
munkaerő biztosítása érdekében 
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4.5 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében 

Jelen projekt konzorciumi partnerségben valósul meg. A konzorcium vezetője Ózd Város 
Önkormányzata, konzorciumi partner az Ózdinvest Önkormányzati Beruházásszervező Kft.. 

Ózd Város Önkormányzata 

A város Önkormányzata tekintettel a szegregációs probléma súlyosságára már korábban is vett részt 
olyan projektekben, illetve valósított meg olyan projekteket, melyek a szegregátumban élők 
integrációját és szegregált lakókörnyezet rehabilitációját célozták. (Lásd 3.6 fejezet) 

Az Önkormányzat jelen uniós programozási időszakban is több uniós támogatású projektet valósít 
meg, melyek végrehajtásához megfelelő menedzsment szervezetet hozott létre. (Lásd 7. fejezet) 

Jelen projektben az Önkormányzat valósítja meg az összes beruházási tevékenységet, melyek kivétel 
nélkül a tulajdonát képező, illetve a tulajdonába kerülő létesítmények fejlesztését célozzák. Éppen 
ezért az Önkormányzat irányította a tervezés folyamatát, készíti elő a beruházásokat, bonyolítja a 
közbeszerzést, felelős az egyes fejlesztési elemek megvalósításának ütemezési összehangolásáért, a 
beruházások műszaki ellenőrzéséért, illetve a TOP 4.3.1 és TOP 5..2.1 projektek megfelelő egymásra 
épülésének biztosításáért, a projektekben érintett szervezetek működésének összehangolásáért, 
továbbá Támogató Csoport működtetéséért. Az Önkormányzat szervezi meg, biztosítja a fejlesztések 
fenntartását, üzemeltetését is a fenntartási időszakban. 

Ózdinvest Önkormányzati Beruházásszervező Kft. 

Az Ózdinvest Kft. alaptevékenységei közé tartozik az önkormányzati tulajdonú lakások kezelése, 
gyakorolja a bérbeadói jogokat a vonatkozó önkormányzati rendelet (5/2016. (III.11.) szerint. Éppen 
ezért elengedhetetlen volt a jelen projektbe való bevonása. 

A projekt tevékenységei között a lakásfelújításokkal kapcsolatos eszközbeszerzés végrehajtása 
tartozik a feladatkörébe. Ugyanakkor a szerepe a projektben ennél szélesebb körű, hiszen a projekt 
sikere érdekében aktívan részt vesz a lakhatási jogcímek legalizálásában, a lakhatási költségekkel 
kapcsolatos hátralékkezelési folyamatban. Éppen ezért szoros kapcsolatot tart fenn nemcsak a jelen 
projekt konzorciumvezetőjével, hanem a TOP 5.2.1 projektben konzorciumi partner és a szociális, 
képzési-foglalkoztatási és közösségfejlesztési programok megvalósításáért felelős Abaújrakezdés 
Egyesülettel, és az Önkormányzat alkalmazásában álló szociális munkásokkal.  

5. táblázat A konzorciumi partnerek bemutatása 

Partner neve:  Ózd Város Önkormányzata 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 321 – helyi önkormányzat 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 343 630 000 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 343 630 000 Ft 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) Nem releváns 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt 
a projektben? 

Projekt összes eleme tekintetében, kivéve a 
felújított önkormányzati bérlakások 
eszközbeszerzése 

Partner szerepe a tervezésben: Tervezés irányítása, tervezésben való aktív 
részvétel 

Partner szerepe a végrehajtásban: Konzorciumvezető 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Intézményén (ÓVI) keresztül gondoskodik a 
beruházással érintett infrastrukturális elemek, 
közterületek, biztonsági kamerák és a 
közösségi ház fenntartásáról  
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Partner neve:  Ózdinvest Önkormányzati Beruházásszervező 
Kft. 

A partner gazdálkodási/jogi formája: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 6 370 000 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 6 370 000 Ft 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) Nem releváns 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt 
a projektben? 

Lakhatási beruházással kapcsolatos 
eszközbeszerzés 

Partner szerepe a tervezésben: Részt vett 

Partner szerepe a végrehajtásban: Konzorcium tag 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Felújított önkormányzati szociális bérlakások 
kezelését végzi 

 

Mint ahogy azt már korábban is bemutatásra került, a TOP 4.3.1 és a TOP 5.2.1 projektek szorosan 
egymásra épülnek, a projektek tevékenységei együttesen alkotnak egy komplex beavatkozás 
rendszert mely biztosítja az akcióterületen élő hátrányos, marginalizált helyzetű lakosság társadalmi 
integrációjának segítését. Éppen ezért a két projekt tekintetében közös célrendszer került 
meghatározásra, melynek elérése csak akkor biztosítható, ha a megvalósításban érintett szereplők 
tevékenységei hatékonyan össze vannak hangolva. Ennek érdekében a TOP 4.3.1 és TOP 5.2.1 
projektekben közös Támogató Csoport került kialakításra.  

A Támogató Csoportba bevont illetve bevonásra kerülő tagjai az alaptevékenységük tekintetében is 
akcióterületen jelenlévő és az akcióterületi lakossággal aktív kapcsolatban lévő intézmények és 
egyházi/civil szervezetek. Többségük együttműködő partnerként a TOP 5.2.1 –ben is valósít meg 
projekt elemeket.  

A Támogató Csoport tagjai: 

- Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi Gyerekjóléti Integrált Intézmény (ÓTSZEGYII) egységei 
közül:  

o Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ  
o Védőnői Szolgálat  

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség  
- Magyar Református Szeretetszolgálat  
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
- II. János Pál Katolikus Általános Iskola  
- A helyi közösség képviselői  
- Ózd Városi Rendészet  
- Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája  
- Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (eseti jelleggel) 

A Támogató Csoport tagjai továbbá TOP 4.3.1 és TOP 5.2.1 projekt konzorciumi partnerei: az 
Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat illetve az Ózdinvest Kft. 

A támogató csoport legalább kéthavonta üléseznek, de szükség szerint a projektek előrehaladásának 
biztosítása érdekében összehívható annál gyakrabban is.  

A támogató csoport nem formalizált szervezet, hanem együttműködő fórum. A támogató csoport 
tagjai mobilizálják az érintett csoportokat, meg tudják határozni az akcióterületi fejlesztés 
szükségleteit, hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és 
garanciáját jelentik a projekt által elért eredmények fenntarthatóságának.  

A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, a program 
kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében. Visszacsatolói fórumként is működik, a 
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célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a programokba. Emellett a támogató csoport mobilizálja a 
döntéshozókat és intézményi szereplőket is. A támogató csoport segítségre van a bevonni kívánt 
lakosság érzékenyítésében, a program és a programelemek elfogadásában és az ezeken való 
részvétel erősítésében. 

 

4.6 A magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 

Mint említettük az előkészítés során nem került feltárásra olyan fejlesztés, amit a magánszféra kíván 
megvalósítani az akcióterületen. A lakóingatlanok tulajdonosaitól a tervezők nagyon kismértékben 
kaptak visszajelzést erre vonatkozóan. A pályázat tervezési időszakában készült lakossági 
igényfelmérés alapján elmondható, hogy a lakások magántulajdonosai is terveznek a saját 
lakóingatlanukon felújításokat, de hogy ebből ténylegesen mennyi valósulhat meg reálisan az nem 
ismert. 

Magán fejlesztői szándékok (sem lakó, sem gazdasági célú) nincsenek, a jelenleg üres telkek 
önkormányzati tulajdonban vannak.  

4.7 Kapcsolódó fejlesztések – A projekten kívül a közszféra által megvalósítani kívánt 
tevékenységek az akcióterületen 

Az akcióterületen a TOP 5.2.1 projekt valósul meg ugyanebben az időszakban.  

Projekt neve TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 

Ózd Újtelep-Kiserdőalja akcióterületen élők társadalmi integrációját célzó 
komplex program 

Projekt rövid leírása A fejlesztés átfogó célja a szegregátumban élők társadalmi integrációjának elősegítése, 
egyrészt aktív és helyzetének javításáért egyénileg és közösségben is tenni képes helyi 
társadalom létrehozása, másrészt az Újtelep-Kiserdőalja akcióterület lakhatási 
feltételeinek korszerűsítése, közösségi tereinek megújítása révén. Az Újtelep-
Kiserdőalja szegregátumra tervezett komplex projekt Ózd Város Önkormányzata 
(konzorciumvezető), Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület (konzorciumi tag) és Ózd 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata (konzorciumi tag) tagokból álló konzorciumban 
valósul meg. 

A projekt részcéljai, ami köré a tevékenységek csoportosulnak: 

 A gyermekek, fiatalok esetében a halmozottan hátrányos helyzet újra 
termelődésének megakadályozása, kisgyerekkori fejlődés elősegítése, a 
gyerekek tanulmányi eredmények javítása, iskolai karrierjének támogatása, a 
lemorzsolódás megakadályozása. 

 A kiugró egészségügyi kockázatok (pl. drogfogyasztás, ellátatlan krónikus 
betegségek) mérséklése, egészséges életmód kialakítása. 

 Családok lakhatási biztonságának megteremtése (adósságkezelés, 
jogcímrendezés). 

 A helyi közösség aktivizálása, belső erőforrásainak mobilizálása pozitív minták 
kialakítása érdekében, valamint a közösség érdekérvényesítő képességének 
javítása. 

A komplex projekt programelemei: 

Közösségi események (roma kulturális nap, sportnap stb.)  

A halmozott hátrányokkal rendelkező családok szemléletváltozását célzó tevékenységek 
(Családszervezési és életvezetési tanácsadás workshop, pénzügyi és adósságkezelési 
tanácsadás workshop stb.) 

Foglalkoztatást elősegítő programelemek (Pályaorientációs tanácsadás, munkaerőpiaci 
reintegrációs szolgáltatás stb.) 
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Gyerekek, fiatalok számára készségfejlesztő, motivációs programok (Gyerekek és 
fiatalok tanulási sikerességét támogató program, motivációs foglalkozások, korrepetálás 
általános iskolásoknak, motivációs foglalkozások, korrepetálás középiskolásoknak, 
művészeti, színjátszó, fotó és film műhely, kirándulások stb.) 

Egészséges életmód és szenvedélybetegségek megelőzését célzó szolgáltatások (családi 
egészségnapok, egészség- és életmód tanácsadás – workshop) 

Prevenciós programok (prevenciós programok – gyermekek számára, prevenciós 
programok - családi modulok, áldozattá válás elkerülését, bűnmegelőzést célzó 
program) 

Folyamatos szociális munka biztosítása többek között a lakhatás legalizációját és 
adósságrendezéssel kapcsolatos tanácsadást célzó tevékenységekkel. 

A szakmai stáb munkáját segíti projekt teljes megvalósítási ideje alatt roma koordinátor, 
programszervező, kertészeti szakértő, foglalkoztatási koordinátor, tanulási sikerességi 
programvezető, fejlesztőpedagógusok, szociális munkások és védőnő. 

Projekt helyszíne Ózd 

Projekt gazda Ózd Város Önkormányzata 

Előkészítettség megvalósítás alatt 

Tervezett összköltség 156.000.000.- HUF 

Megvalósítás lehetséges 
kezdete és vége 

2017.07.01. - 2020.09.30. 

 

Jelen időszakban közvetlenül az akcióterületen a közszféra szereplői nem valósítanak meg más 
fejlesztési projektet, azonban több olyan projekt is megvalósítás alatt áll, melyek az akcióterületen 
élőket érintik, az ott folyó tevékenységekhez kapcsolódnak.  

 

Megvalósítás alatt lévő projekt  

Projekt neve EFOP-3.9.2-16-2017-00020 
Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban 

Projekt rövid leírása A projekt olyan komplex szolgáltatási környezet megteremtése, mely képes  
a humán kapacitások fejlesztésére Ózd és környéke településein. 
A konzorciumi partnerek által megfogalmazott legfontosabb cél a területi 
különbségek és különösen a településméretekből adódó társadalmi 
hátrányok komplex megközelítéssel történő – a helyi igényeken alapuló – 
csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a 
felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális 
tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. 
 A projekt javítja a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségét, 
ezáltal fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és 
hatékonyságát. 
Támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – 
közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli 
programok megvalósításán keresztül. 
Kiemelten kezeli a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az 
óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését is. Szolgálva a 
társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság 
szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. 

Projekt helyszíne Ózd város és konzorciumi partnerek települései: Borsodbóta, Csokvaomány, 
Domaháza, Farkaslyuk 

Projekt gazda Ózd Város Önkormányzata 
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Előkészítettség megvalósítás alatt 

Tervezett összköltség 499 999 996 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete 
és vége 

2018.05.01 – 2021.04.30. 

 

Projekt neve EFOP-1.4.2-16 
“Gyerekesély az ózdi kistérségben” 

Projekt rövid leírása Közvetlen célcsoport: a célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is 
különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő) gyerekek, valamint családjuk. 
Közvetett célcsoport: a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal 
foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi 
szervezetek, a helyi közösségek vezetői és tagjai. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében 
vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak: 

 a gyermekeket sújtó nélkülözés mérsékléséhez, 

 az iskolaérett gyerekek arányának növeléséhez, az iskolai 
hiányzások, valamint a köznevelési intézményekből való 
lemorzsolódás arányának csökkentéséhez, 

 a gyerekek továbbtanulási mutatóinak javulásához, 

 a résztvevők körében az egészségtudatos életmód elterjesztéséhez, 

 a humán szolgáltatások minőségének javításához, valamint indokolt 
esetben kapcitásbővítéshez a támogatott hátrányos helyzetű 
célterületeken, 

 helyi közösségek kialakításához és önszerveződésének 
megerősítéséhez, 

 a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) 
integrált gyermekprogramjainak, valamint szakmai, módszertani 
támogatásának folytatásához és bővítéséhez. 

Várhatóan több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és családja 
bevonására kerül sor, valamint több munkanélküli ember jut álláshoz a 
szakmai megvalósítás során. 

Projekt helyszíne Ózd 

Projekt gazda Ózd Város Önkormányzata 

Előkészítettség megkezdődött 

Tervezett összköltség 499.999.999.- HUF 

Megvalósítás lehetséges 
kezdete és vége 

2017. december 1 – 2022.05.31 

 

Projekt neve EFOP-2.1.2-16 

Projekt rövid leírása A pályázat keretében a Gyerekesély program az Ózdi járásban elnevezésű 
projektünk infrastrukturális támogatását kívánjuk biztosítani. Legfontosabb 
elemként 4 településen ifjúsági klubhelyiségeket kívánunk kialakítani, illetve 
felújítani. Ózd esetében egy már meglévő „Kamasztanya” elnevezésű 
jelenleg is működő ifjúsági közösségi teret kívánunk felújítani, ami a 
program keretében számos szakmai program megvalósulásának színhelye 
lesz. Borsodnádasd esetében a város központjában egy jelenleg funkció 
nélküli épületben (korábban tűzoltó szertár) kívánjuk kialakítani a fiatalok 
számára a városban hiánypótló ifjúsági közösségi teret. Régi nagy igényként 
jelent meg a településen egy ilyen közösségi tér elindítása, amely 
közvetlenül a város működtetésében lévő konditerem tőszomszédságában 
kerül kialakításra. Ezáltal adva komplex elfoglaltságot a fiatalok számára. 
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Domaháza esetében a falu központjában az önkormányzat tulajdonában álló 
jelenleg használaton kívüli (korábban szolgálati lakás) ingatlanban kerül 
kialakításra az ifjúsági klub. Domaházán lassan 20 éve nincs a fiatalok 
számára egy olyan hely, ahol összejöhetnek és csak az ő igényeknek 
megfelelően tölthetik el a szabadidejüket. A közösségi tér alkalmas lesz a 
Gyerekesély program keretében a településen megvalósuló programok 
számára. Farkaslyuk esetében a meglévő ifjúsági ház kerül felújításra. Az 
épület jelenlegi állapotában nem felel meg az alapvető ifjúsági funkció 
számára. Ezért szükséges a felújítása a projekt keretében. Farkaslyuk a 
nagyobb települések közé tartozik a járásban, ahol átlagon felül magas a 
fiatal korúak aránya. A fiatalok számára szükséges tehát egy olyan nagyobb 
közösségi tér, ahol a hasznos szabadidő eltöltés biztosított számukra. A 
település vezetése kiemelt feladatának tekinti a fiatalok helyzetének 
javítását, ezért is keresték már régen az ifjúsági ház felújításának 
lehetőségét. A projekt keretében kívánjuk kialakítani a farkaslyuki ifjúsági 
ház udvarán a pályázati előírásban is kötelező elemként szereplő 
játszóudvart. A játszóudvar biztosít majd lehetőséget a fiatalok számára a 
kinti sportolás, játszás feltételeinek megteremtéséhez. Jelentős 
eszközbeszerzésre is sor kerül. Ezek közül kiemelendő egy mikrobusz 
beszerzése, amely kiemelten szolgálja a járási Gyerekesély projekt 
megvalósítását. Nem lesz szükség a konzorciumi partnerek számára külső 
partner bevonására ahhoz, hogy egyik településről a másikra át tudjunk 
szállítani fiatalokat egy-egy programon történő részvételre. A beszerzés 
másik jelentős részét az ifjúság számára szükséges eszközök jelentik. Pl.: 
alapvető bútorok, székek, játék felszerelések stb. Továbbá a beszerzés során 
olyan eszközöket kívánunk beszerezni, melyek megalapozzák az EFOP-1.4.2-
16 járási projektünk szakmai megvalósítását. Ilyenek például: laptopok, 
fejlesztő foglalkozásokhoz tabletek, hangtechnika, légvárak, különböző 
fejlesztő eszközök. Szeretnénk beszerezni olyan modern eszközöket is, 
melyekhez csak a tehetős szülők gyermekei juthatnak hozzá, de fejlesztik a 
fiatalok mozgáskoordinációját, kézügyességét pl.: elektromos roller, mini 
quadrokopter, stb. A sport általi nevelés részeként trambulinokat, 
mászóeszközöket is be kívánunk szerezni. 

Projekt helyszíne Ózd 

Projekt gazda Ózd Város Önkormányzata 

Előkészítettség TSZ kötés folyamatban 

Tervezett összköltség 100.000.000.- HUF 

Megvalósítás lehetséges 
kezdete és vége 

2018.10.01-2020.06.30. tervezet 

 

Jelenleg nem ismert olyan jövőbeli fejlesztési projekt, ami az akcióterületen vagy ahhoz kapcsolódóan 
kerülne megvalósításra.  

4.8 A projekt várható hatásai  

A projekt várható hatásainak meghatározásánál a TOP 4.3.1 és TOP 5.2.1 projektek együttes hatásait 
szükséges vizsgálni, hiszen a két projekt együttesen alkot egy komplex beavatkozási rendszert. 

Társadalmi gazdasági hatások 

A két projekt együttes társadalmi hatásaként javul az akcióterületen/szegregátumban élők lakhatási 
biztonsága és lakhatási körülményei. A szociális, képzési és foglalkoztatási programok hatására 
növekszik a családok jövedelme, ezáltal képesek lesznek a lakhatási költségek fizetésére, lakhatással 
kapcsolatos hátralékaik törlesztésére, mely lehetővé teszi a lakhatási jogcímük legalizálását. A legális 
lakhatási körülmények és jobb lakhatási minőség hozzájárul a családok jobb mentális állapotához, 
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kedvezőbb körülményeket teremt a kiegyensúlyozott, rendszeres életvitel megteremtéséhez, mely 
hatással van a családok jobb munkavállaló képességére, illetve a gyerekek, fiatalok sikeresebb 
tanulmányi karrierjére. 

A szociális, képzési és foglalkoztatási programok hatásaként növekszik az 
akcióterületen/szegregátumban élők gazdasági aktivitása és foglalkoztatási szintje, nő a legális 
munkahelyekkel rendelkező aktívkorúak száma. Ez egyben városi szinten is növeli a 
foglalkoztatottsági szintet. 

A lakosság aktivizálását célzó egyéni kompetenciákat fejlesztő programok, illetve a közösségfejlesztő 
beavatkozások széles köre hatásaként nő a helyi lakosság körében a közösségi kohézió, egy 
együttműködőbb, egymásért és lakókörnyezetükért felelősséget vállaló közösség jön létre. 

 

Esélyegyenlőségi hatás 

A program közvetlen hatásaként növekszik a szegregátumban és akcióterületen élő hátrányos 
helyzetű lakosság szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférése. A szociális és képessé 
tevő, érzékenyítő programelemek hatására a hátrányos helyzetű lakosság (felnőttek, fiatalok, 
gyerekek) intenzíven bekapcsolódnak más városi szintű projektekbe (pl. foglalkoztatási képzési 
projektek, esélynövelő projektek, közösségi és kulturális programok). Csökken az akcióterületi 
közösség városi szintű társadalmi elszigetelődése. 

A közösségi infrastruktúrák létrehozása (közösségi ház, közösségi kert stb.) és az ott megvalósuló 
programok segítik a gyerekek és fiatalok szocializációs és tanulási képességeinek fejlesztését, ezáltal 
pedig a sikeresebb tanulmányi karrier elérését, mely hozzájárul a középiskolai végzettség 
megszerzéséhez. A magasabb iskolai végzettség megszerzése javítja a fiatalok munkaerőpiaci 
pozícióját, jobb minőségű és magasabb jövedelmet biztosító munkahely megszerzését, mely hosszú 
távon képes növelni a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit egy magasabb életszínvonal biztosítására. 

A lakhatási és infrastrukturális beruházások hatására, illetve a lakókörnyezet javítását célzó közösségi 
beavatkozások hatására javul a szegregátum, akcióterület lakókörnyezetének minősége. Mindez a 
fentebb említett társadalmi és gazdasági hatásokkal szinergiában csökkenti a területi szegregációt, 
csökkenti a városi szintű helyi társadalom előítéletét a területtel illetve a területen élőkkel szemben. 

Fontos, hogy a beavatkozások nem okozzák az akcióterületi hátrányos helyzetű lakosság kiszorulását 
a területről, ennek megelőzése érdekében projektek keretében nagy hangsúlyt kapnak a lakhatási 
legalizációs beavatkozások, az adósságkezelési tanácsadás, és a kiegyensúlyozott 
háztartásgazdálkodás megteremtése, továbbá a háztartás jövedelmi szintet növelő képzési és 
foglalkoztatási elemek. Szintén ennek érdekében szoros együttműködési rendszer kerül kialakításra a 
projektelemek megvalósítói között illetve a területen aktív egyházi és intézményi szereplők között.   

 

Környezeti hatások és környezeti minőségre gyakorolt hatások 

A TOP 4.3.1 keretében az épületeket érintő felújításoknál (lakóépületek, közösségi ház) az épületek 
hőszigetelése megtörténik, a felújítás eredményeként az épületek DD energetikai kategóriába 
kerülnek. Ezáltal csökken az épületállomány CO2 kibocsátása, mivel a számítások szerint a fűtés 
energiafelhasználása 30%-kal csökkeni fog, ami egyben költségmegtakarítást is eredményez a 
háztartások, illetve a közösségi ház fenntartását biztosító önkormányzat számára. Az épületek 
szigetelésénél környezetbarát kőzetgyapot kerül felhasználásra. 

A projekt keretében szelektív hulladékgyűjtő sziget kerül kialakításra, mely növelni fogja a szelektíven 
gyűjtött hulladékot az akcióterületen. A területen jelenleg is van szelektív hulladékgyűjtés, azonban 
nem mindenkinek van kukája, és üveg szelektív gyűjtése a lakossági hulladékgyűjtésben nincs 
biztosítva. A hulladéksziget 340 literes gyűjtők kerülnek elhelyezésre (papír, fém, műanyag és üveg), 



Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész komplex rehabilitációja     -     TOP 4.3.1-15    -    Megvalósíthatósági tanulmány 

48 
 

melyeket két hetente fognak elszállítani. A környezeti szemléletet formáló akciók és program elemek 
hatásaként az akcióterületi lakosság intenzívebben fogja gyűjteni szelektív módon a hulladékot. Ez 
által valószínűsíthetően csökkeni fog az illegális szemétlerakás problémája, illetve rendezettebb 
lakókörnyezet fog kialakulni. 

A város hulladékgyűjtő rendszerére ez nem fog lényegi hatást gyakorolni. A városi szinten évi 6498 
tonna települési szilárd hulladék került elszállításra, ebből 375 tonna szelektív módon lett gyűjtve. 
Mivel az akcióterület lakossága a városi lakosságnak csupán 2%-a, az itt megnövekedett szelektív 
hulladékgyűjtés városi szinten csak kis mértékű növekedést fog eredményezni, helyben viszont annál 
jelentősebb hatása lehet a már említett lakókörnyezet rendezettség szempontjából.  

A város vízgazdálkodásra a projekt keretében a viziközmű rendszerbe bekötendő 14 db 
önkormányzati lakás nincs hatással. 

 

Közlekedés 

A projektnek nincs közlekedési hatása. Az akcióterület tömegközlekedési kapcsolatai jelenleg is 
megfelelőek, a terület városszerkezeti elhelyezkedése jó.  

 

Zöldfelület gazdálkodás 

A projekt hatására az akcióterületen a zöldfelület nagysága nem nő. A park fejlesztések hatására 
azonban a meglévő parkok, közterületek zöldfelület intenzitása növekszik, a közterületek 
rendezettebbé válnak. 

4.9 Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása 

Esélyegyenlőségi horizontális elvek 

A horizontális elvek tekintetében az Ózd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési 
Tervében megfogalmazott beavatkozásokkal is összhangban lévő két kiemelt intézkedés csomag „a 
mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége” és a „gyermekek esélyegyenlősége” a releváns 
jelen pályázati program tekintetében. 

I. A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége  
II. A gyermekek esélyegyenlősége  

A horizontális elveknek megfelelően a fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a társadalmi és területi 
kohézió erősítéséhez, a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a közösségek 
összetartozó erejének előmozdításához, különös tekintettel a roma népességre. A szegregátumok 
tekintetében ez azt jelenti, hogy meglévő szegregátumok esetében azok növekedésének megállítása, 
másrészt új szegregátumok kialakulásának megelőzése a cél.  

Ennek elérése érdekében az alábbi típusú tevékenységek megvalósítása szükséges:  

- szegregátumokban élők lakhatási helyzetének javítása;  

- társadalmi beilleszkedés segítése.  

Az ehhez kapcsolódó programelemek az alábbiak:  

 A komplex projekthez kapcsolódó TOP 4.3.1 „Leromlott városi területek rehabilitációja” 
tartalmazza a 6. szegregátumban lévő önkormányzati lakások egy részének felújítását (a rendkívül 
rossz állapotú, de hosszú távon megtartandó lakások felújítása a Váci Mihály utcában és az Újtelep 1. 
szám alatt). Szintén ennek a pályázatnak a keretében kerülnek feltárásra a mobilizációs lehetőségek 
az akcióterületi bérlakás állományon belül.  
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 A lakásfelújítási/karbantartási workshop és a hozzá rendelt eszközbeszerzés lehetővé teszi a 
komplex módon gazdaságosan nem, de az életminőséget mégis befolyásoló szinten történő 
lakóépület felújítást.  

 A közösségi infrastruktúra fejlesztésével (közösségi ház, közösségi kert, parkok, focipálya) a 
hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő lakosság lehetősége nő a szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, illetve a minőségi lakókörnyezethez.  

 Közösségi akciók keretében (a TOP 5.2.1 pályázat keretében) teleptakarítási akciók, lakókörnyezet 
fejlesztését célzó akciók kerülnek megvalósításra, melyek hozzájárulnak a helyiek környezettudatos 
magatartásának kialakulásához.  

 Plusz szociális munka kapacitás létrehozása történik a TOP 5.2.1 pályázat keretében az 
akcióterületen egyéni fejlesztések érdekében és a családok komplex problémáinak kezelésére, mely a 
társadalmi beilleszkedést segíti. 

Mind a TOP 4.3.1, mind a TOP 5.2.1 projektek esetén a tervezésnél és a megvalósításnál is a 
diszkrimináció mentesség elve érvényesül. A projekt kommunikációban ez külön hangsúlyt kap.   

Akadálymentesítés érvényesítése a beruházások során: 

Az akadálymentes megközelíthetőség és használhatóság a közösségi ház beruházási tevékenység 
esetében merül fel. A közösségi házba kívülről akadálymentes bejutás biztosított, illetve a ház 
használata is akadálymentes, beleértve egy akadály mentes WC kialakítását is. 

Klímakockázatnak a projekt megvalósulására gyakorolt hatásának értékelése  

Kiindulópontként megállapítható, hogy a projekt kapcsán felmerülő klímakockázatok nem 
különböznek a városi szinten megjelenő éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatoktól. A város 
elkészítette a „Szélsőséges időjárási események esetén követendő stratégiát”, mely meghatározza 
azokat az éghajlatváltozással kapcsolatos tényezőket, melyek veszélyt jelentenek a város 
társadalmára, illetve a városi környezetre. Két ilyen tényező releváns a város esetében: a hőhullámok 
számának növekedése, illetve a hirtelen lezúduló csapadék, zivatarok számának, gyakoriságának 
növekedése. Az érzékenységi tényezőket vizsgálva a fő érzékenységi területeket határozza meg: 

  hőhullámok általi egészségügyi kockázatok; 

 a klímaváltozás által különösen veszélyeztetett vízbázisok; 

 a város környéki erdők magas erdőtűz-veszélyeztetettségi értéke; 

 az épületállomány (különösen a szegregátumokban) alacsony minősége; illetve 

 a nagy kiterjedésű fátlan vegetációcsoportok a domboldalakon. 

Ez alapján kijelöli az alkalmazkodási és felkészülési célokat: 

1. Sérülékeny csoportok (idősek, szegregátumban élő alacsony státuszú rétegek) felkészülése a 
hőhullámok okozta egészségügyi kockázatokra. 

2. Települési infrastruktúra elemek alkalmazkodási képességének javítása a villámárvizekkel 
szemben 

3. Felhagyott ipari területekről származó tovagyűrűző környezeti hatások és károk mérséklése 
4. Felkészülés és alkalmazkodás az erózió okozta kártételek mérséklésére. 

Jelen projekt esetében az első két célkitűzéshez való hozzájárulás releváns annak érdekében, hogy a 
fejlesztés eredményeit az éghajlatváltozás felsorolt veszélyei ne károsítsák. Fontos azonban, hogy 
jelen fejlesztés maga is hozzájárul ahhoz, hogy a klímaváltozásra ellenállóbbá váljon az akcióterületi 
környezet és társadalom. A TOP 4.3.1-ben az Újtelepi utcákban a csapadékvíz elvezető rendszer 
felújítása a terület (legalábbis annak újtelepi része) jobb vízelvezető képességét erősíti. A felújítandó 
parkokban zöldfelület intenzitás növelése hozzájárul a terület vízvisszatartó képességének 
növeléséhez.  
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A TOP 5.2.1 projekt növeli a szegregátumban élők egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését, 
egészségügyi ismereteit, ezáltal hozzájárulhat a hőhullámok okozta negatív egészségügyi hatások 
megelőzőséhez.  

 

4.10 Kockázatok elemzése 

Projekt pénzügyi kockázata, likviditási kockázat 

A projekt majd egészében (projekt összköltséget nézve 98,2%-ban) előfinanszírozásban valósul meg, 
így a likviditási kockázat minimális a projektben. Pénzügyi kockázatot az jelenthet, ha a 
tevékenységek nem valósulnak meg időben, jelentősen elhúzódnak és így nem teljesül a vállalt 
tevékenységek, indikátorok megvalósulása. Ekkor a támogatás visszafizetési kötelezettségének 
veszélye állhat fenn. 

A kockázat kivédéséhez szükséges a tevékenységek pontos és reális ütemezése, a tervezésnél a 
lehetséges csúszások figyelembe vétele, a közbeszerzési eljárások alapos előkészítése.  

Műszaki kockázat 

Beruházások nem megfelelő minőségben készülnek el, így a megvalósuló létesítmények működési 
problémái nem teszik lehetővé a funkciónak megfelelő működést. Ez minden beruházási elemnél 
fennállhat: közösségi ház, lakások felújítása, közművek, utak felújítása, biztonsági kamerák telepítése 
és diszpécser központ létrehozása, közterületek felújítása.  

A kockázat kivédésére fontos a beruházások gondos előkészítése (tervezés), a közbeszerzési eljárások 
alapos előkészítése, illetve a kivitelezésekhez kapcsolódóan a szoros műszaki ellenőrzés 
megvalósítása. 

Jogi szempont, jogszabályi környezet változása 

Az előre nem tervezhető jogszabály módosítások a műszaki megvalósítás szempontjából szabványok, 
határértékek megváltoztatását jelentik. Ez adott esetben költségnövekedést jelenthet. 

A kockázat kivédése szempontjából a beruházás elemekhez kapcsolódó jogszabályok figyelemmel 
kísérése, változás esetén amennyiben szükséges áttervezése oly módon, hogy lehetőleg ne járjon a 
beruházási költségek növekedésével. 

Társadalmi szempont 

A helyi lakosság nem fogadja el a fejlesztéseket, az akcióterületen belül feszültségek alakulnak ki, 
hogy egyes fejlesztések miért csak egy adott részterületen valósulnak meg. Ilyen feszültségek 
alakulhatnak ki a Váci Mihály utcai lakások felújítása, az Újtelepi csapadékvíz elvezető csatorna és 
kapcsolódó útfelújítások, parkfelújítások, illetve a közösségi ház és benne a szociális blokk Újtelepen 
való megvalósítása kapcsán. 

A kockázat kivédése érdekében a projekt tervezésekor figyelembe kell venni, hogy „minden területre 
jusson valamilyen fejlesztés” elvét. A beruházásokhoz kötődő ESZA programok tervezésébe és 
megvalósításába a különféle lakossági csoportok hatékony bevonása. A fejlesztések hatékony 
kommunikációja a lakosság felé. 

További társadalmi kockázatot jelent a célcsoport nem megfelelő elérése, lemorzsolódása így a 
működtetés során a létrehozott közösségi infrastruktúrák kihasználatlansága. 

A kockázat kivédése szempontjából fontos lépések az ESZA program megvalósítása során közösségi 
fejlesztési akciók és szociális munka révén a célcsoport aktivizálása, programban való bennmaradás 
ösztönzése. Egyes program elemek megtervezésébe való aktív bevonás.  

Fenntarthatósági kockázatok 
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A létrehozott közösségi infrastruktúra (közösségi ház) szempontjából fenntarthatósági kockázatot 
jelent, hogy az ESZA projekt lezárulta után nem lesz elegendő forrás a funkció fenntartásához.  

A kockázat kivédése érdekében a fenntartás során a közösségi ház funkciójába illő, a helyi célcsoport 
igényeit kielégítő olyan további programok megvalósításába kerül bevonásra az intézmény, 
melyekhez külső források is elérhetőek.  

A lakhatási beruházásokhoz kapcsolódóan a magasabb komfortfokozatú lakások drágább fenntartása 
okozhat gondot a hátrányos helyzetű lakosság számára, melynek hatásaként hátralékuk halmozódik 
fel, a bérleti szerződésük felmondásra kerül és lakhatási biztonságuk veszélybe kerül.  

A kockázat kivédése érdekében az ESZA program keretében számos tevékenység valósul meg, melyek 
a háztartások rendszeres gazdálkodásának kialakítását segítik, a növelik a háztartások tudatosságát a 
lakhatási költségek fizetésével kapcsolatban, növelik a foglalkoztathatóságukat, és így a 
jövedelemszerzési képességüket. 

Intézményi kockázatok: 

Az ERFA és ESZA projektek megvalósításában érintett intézményi szervezetek nem kooperálnak 
egymással, így az egyes projektelemek együttes eredménye nem jön létre. 

A kockázat kivédése érdekében a projekt menedzsment hatékonyan koordinálja a két projekt (ERFA 
és ESZA) tevékenységeit, rendszeresen működteti a Támogató Csoportot.  

 

6. táblázat Felmerülő kockázatok 

Kockázat 
megnevezése 

Valószínűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 
A kockázat kezelésének módja 

Projekt/tevékenység, 
amire a kockázat 

vonatkozik 

Pénzügyi kockázat: 
tevékenységek 
késedelmes teljesítése 

1 7 

Tevékenységek pontos és reális 
ütemezése, a tervezésnél a 
lehetséges csúszások figyelembe 
vétele, a közbeszerzési eljárások 
alapos előkészítése 

Beruházási 
tevékenységek 

Műszaki kockázat: 
Beruházások nem 
megfelelő minőségben 
készülnek el. 

3 5 

beruházások gondos előkészítése 
(tervezés), a közbeszerzési 
eljárások alapos előkészítése, 
illetve a kivitelezésekhez 
kapcsolódóan a szoros műszaki 
ellenőrzés megvalósítása 

Beruházási 
tevékenységek 

Jogi kockázat:  

Az előre nem tervezhető 
jogszabály módosítások 
a műszaki megvalósítás 
szempontjából 
szabványok, 
határértékek 
megváltoztatását 
jelentik.  

2 5 

A beruházás elemekhez kapcsolódó 
jogszabályok figyelemmel kísérése, 
változás esetén amennyiben 
szükséges áttervezése oly módon, 
hogy lehetőleg ne járjon a 
beruházási költségek 
növekedésével. 

Beruházási 
tevékenységek 

Társadalmi kockázat: 

az akcióterületen belül 
feszültségek alakulnak ki, 

4 4 

A projekt tervezésekor figyelembe 
kell venni, hogy „minden területre 
jusson valamilyen fejlesztés” elvét. 
A beruházásokhoz kötődő ESZA 

Váci Mihály utcai 
lakások felújítása, az 
Újtelepi csapadékvíz 
elvezető csatorna és 
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hogy egyes fejlesztések 
miért csak egy adott 
részterületen valósulnak 
meg 

programok tervezésébe és 
megvalósításába a különféle 
lakossági csoportok hatékony 
bevonása. A fejlesztések hatékony 
kommunikációja a lakosság felé 

kapcsolódó 
útfelújítások, 
parkfelújítások, illetve a 
közösségi ház és benne 
a szociális blokk 
Újtelepen való 
megvalósítása 

Társadalmi kockázat: 

a célcsoport nem 
megfelelő elérése, 
lemorzsolódása így a 
működtetés során a 
létrehozott közösségi 
infrastruktúrák 
kihasználatlansága 

3 6 

az ESZA program megvalósítása 
során közösségi fejlesztési akciók 
és szociális munka révén a 
célcsoport aktivizálása, 
programban való bennmaradás 
ösztönzése. Egyes program elemek 
megtervezésébe való aktív bevonás 

közösségi ház, 
közösségi kert, szelektív 
hulladékgyűjtő sziget 

Fenntarthatósági 
kockázat: 

az ESZA projekt lezárulta 
után nem lesz elegendő 
forrás a közösségi ház 
funkciójának 
fenntartásához. 

4 5 

A fenntartás során a közösségi ház 
funkciójába illő, a helyi célcsoport 
igényeit kielégítő olyan további 
programok megvalósításába kerül 
bevonásra az intézmény, 
melyekhez külső források is 
elérhetőek 

Közösségi ház 

Fenntarthatósági 
kockázat: 

a magasabb 
komfortfokozatú lakások 
drágább fenntartása 
okozhat gondot a 
hátrányos helyzetű 
lakosság számára, 
melynek hatásaként 
hátralékuk halmozódik 
fel, a bérleti szerződésük 
felmondásra kerül és 
lakhatási biztonságuk 
veszélybe kerül 

5 6 

Az ESZA program keretében 
számos tevékenység valósul meg, 
melyek a háztartások rendszeres 
gazdálkodásának kialakítását 
segítik, a növelik a háztartások 
tudatosságát a lakhatási költségek 
fizetésével kapcsolatban, növelik a 
foglalkoztathatóságukat, és így a 
jövedelemszerzési képességüket 

Felújított 
önkormányzati szociális 
bérlakások 

Intézményi kockázat: 
ERFA és ESZA projektek 
megvalósításában 
érintett intézményi 
szervezetek nem 
kooperálnak egymással, 
így az egyes 
projektelemek együttes 
eredménye nem jön 
létre 

4 7 

A kockázat kivédése érdekében a 
projekt menedzsment hatékonyan 
koordinálja a két projekt (ERFA és 
ESZA) tevékenységeit, 
rendszeresen működteti a 
Támogató Csoportot.  

 

Lakhatás biztonságát 
célzó projekt elemek, 
közösségi ház és 
közösségi kert 
működtetése, 
foglalkoztatási 
programok 

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 
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4.10.1.1 Ütemterv 

7. táblázat  A településrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

A tevékenységek ütemezése 

  Már 
rendelke-
zésre áll 

2018 2019 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Projekt előkészítés 

Projekt-előkészítő Tanulmány          

Megvalósíthatósági tanulmány          

Szükséges műszaki dokumentáció          

Hatósági díjak (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb 
eljárási költség) költségei 

         

Közbeszerzés          

Megvalósítás 

Önkormányzati szociális bérlakások felújítása Váci Mihály 
utcában és az Újtelep 1. szám alatt) 

         

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás kialakítása az 
akcióterületen 

         

Lakóingatlan vásárlás 
         

Kártyás villanyórák beszerelése önkormányzati bérlakásokba 
(Kiserdőalja)  

         

Közösségi funkció 

Közösségi ház kialakítása közösségi tér, szociális munkások 
számára irodahelyiség és szociális blokk funkcióval  
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A tevékenységek ütemezése 

  Már 
rendelke-
zésre áll 

2018 2019 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A TOP 5.2.1 keretében tervezett lakásfelújítási és 
karbantartási workshophoz szükséges anyag – és 
eszközköltségek biztosítása 

         

Térfigyelő kamerarendszer telepítése az akcióterületen és 
ehhez kapcsolódóan diszpécser helyiség kialakítása (Újtelep 
1) 

         

Közösségi kert kialakítása          

Kapcsolódó és kötelező tevékenységek 

Focipálya kialakítása          

Hulladék-gyűjtősziget kialakítása          

Alkotmány utca – Váci Mihály utca kereszteződésében lévő 
terület parkosítása 

         

Ív út – Alkotmány utca kereszteződésében lévő közterület 
egy részén meglévő zöldterület parkosítása és a parkoló 
felújítása 

         

Újtelep keresztutcái csapadékvíz-elvezető rendszerének 
felújítása, hozzákapcsolódóan útfelület rendbetétele 

         

Váci Mihály utcai lakások víz és szennyvíz hálózatra való 
bekötésének közterületi fejlesztési szakasza 

         

Projekt menedzsment          

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása          

Műszaki ellenőri szolgáltatás          
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4.11 A projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések 

A TOP 4.3.1 projekt tervezése már a pályázati időszakban erősen épült a TOP 5.2.1 projekt 
tervezésére, ezért a partnerségi  egyeztetéseket sem lehet a jelen projekt tekintetében különállónak 
tekinteni. A partnerségi egyeztetések mindkét projekt pályázati tervezésénél, majd a pozitív 
támogatói döntést követően a Közösségi Beavatkozási Terv illetve a Megvalósíthatósági tanulmány 
kidolgozása közben aktívan folytak. (Az egyeztetések listája és emlékeztetője a pályázatokhoz 
mellékleteként csatolásra került).  

Az érintett civil szervezetek, egyházak, intézmények bevonása már a projekt előkészítés fázisában 
elkezdődött, és az előkészítés során elkészült interjúkra épül. Az interjúk az érintett szervezetek 
széles körében készültek, kiterjedtek mind az önkormányzati és állami mind egyházi/civil szereplők 
körére. Az egyeztetések az alábbi szereplőkre terjedtek ki: 

- Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
- Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvoda 
- II. János Pál Katolikus Általános Iskola 
- Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény védőnők és a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársai 
- Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Közösségi Ellátása 
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi Kirendeltsége 
- Református Szeretetszolgálat 
- Ózdi Rendőrkapitányság 
- Ózd Városi Rendészet 
- Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
- Ózdinvest Kft. 

A szervezetek által megfogalmazott beavatkozási igények az alábbi problémák köré csoportosultak: 

- magas munkanélküliség, jövedelmek alacsony szintje  
- fiatalok esetében a halmozott hátrányok újratermelődése, a tanulási és képességbeli 

hátrányok kora gyerekkortól végig a teljes tanulói karrieren  
- halmozott lakhatási problémák, rossz lakhatási körülmények, túlzsúfoltság, magas 

hátralékok, nagy lakhatási bizonytalanság 
- komplex szociális problémák, rendszertelen életmód, rossz egészségügyi állapot jelenléte 
-  alacsony közösségi aktivitás, érdekérvényesítő képesség 
- közösségi helyek hiánya, szabadidő minőségi eltöltéséhez szükséges közösségi infrastruktúra 

hiánya. 

A szervezetek által megfogalmazott problémák és javaslatok beépültek mind TOP 5.2.1 és a TOP 4.3.1 
projektek tevékenységeinek tervezésébe (erről részletesen lásd az egyes projektek Projekt Előkészítő 
Tanulmányát (PET)). 

A lakossági igények egy kérdőíves felmérés keretében kerültek meghatározásra. Az interjúk az 
Újtelep-Kiserdőalja szegregátumban készültek, célja a lakosság megszólításán, tájékoztatásán és 
érdeklődésének felkeltésén túl az volt, hogy megalapozza a TOP 4.3.1 pályázat beavatkozásait és az 
ESZA program részletes tervezéséhez is előzetes információval szolgáljon. Összesen 60 kérdőív került 
lekérdezésre, ami azt jelentette, hogy az Újtelep szegregált tömbjeiben minden harmadik lakásban, a 
szegregátum többi részén minden második lakásban élő család(ok) került lekérdezésre. A kérdőív 
összesen 49 kérdést tartalmazott, azonban több kérdésnél is alkérdések kerültek megfogalmazásra, 
ezért a változók száma jóval nagyobb ennél. A kérdezés eredményét az Projekt Előkészítő Tanulmány 
igényfelmérés fejezetében mutattuk be részletesen. 

A Támogató Csoport a TOP 5.2.1 projekt előkészítési fázisában került megalakításra. A Támogató 
Csoport eddigi ülései: 
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- Az első, megalakuló ülését 2017. szeptember 26-n tartotta. 
- 2018. május 23. 

Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor a partneri egyeztetések a két TOP 4.3.1 és TOP 5.2.1 
projektek ütemezésének összehangolására koncentráltak, különös tekintettel a lakhatási 
beavatkozások megvalósítására, melyek az ERFA projektben a megvalósítás első szakaszában el kell 
készülnie annak érdekében, hogy az indikátorok teljesülése határidőre megtörténjen.  

Éppen ezért az egyeztetések a projekt menedzsment (Önkormányzat), a TOP 4.3.1-ben konzorciumi 
partner Ózdinvest Kft, és a TOP 5.2.1 projektben konzorciumi partner Abaújrakezdés Közhasznú 
Egyesület között zajlottak elsősorban. Az egyeztetésbe bevonásra került még a közösségfejlesztést 
végző civil szervezet is. 

Az egyeztetések eredményeként kialakításra kerültek a mobilitási terv alapelvei, a mobilizációba 
potenciálisan bevonható családok köre, a bevonás módja és ütemezése (Lásd 5. fejezet).  

Az előkészítés során készült a Váci Mihály utcai lakók körében egy kisebb felmérés az aktuális 
lakhatási és foglalkoztatási helyzetükről, költözési szándékukról. Szintén ekkor történt az Ózdinvest 
Kft. által az önkormányzati lakások körében végzett közműbekötések szabályosságát vizsgáló 
felmérés. 

Megtervezésre került egy az akcióterületi lakossági aktív kapcsolatot tartó workshop, mely az 
elkövetkező időszakban lesz megszervezve, és melynek egyik kiemelt témája a lakhatási legalizációs 
problémák kezelésében való szorosabb együttműködési lehetőségek, a lakásfelújítási workshopba 
való bevonás hatékony módszerének meghatározása. 

Továbbá a Támogató Csoport augusztusban, szeptember elején tartandó ülésének témái is 
megtervezésre kerültek.   

5 MEGFIZETHETŐSÉGI ÉS MOBILITÁSI TERV 

Az akcióterületen található szegregált tömbökben a népszámlálási adatok alapján összesen 164 db 
lakott lakás volt 2011-ben. A nem szegregált újtelepi tömbökben nagyságrendileg 60 db lakás 
található. Az akcióterületen, és a szegregátumon belül is a lakások minősége szempontjából két 
elkülöníthető terület jelenik meg: az Újtelepen a lakások nagyobbak és fél-, illetve komfortosak, míg a 
Kiserdőalján és a Váci Mihály utcában a lakások kisebb méretűek és komfortnélküliek. A 
tulajdonviszonyokat tekintve a Kiserdőaljai teljes egészében, a Váci Mihály utcai pár kivétellel 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások. A Kiserdőaljai telep szomszédságában lévő Óvoda utcában 3 
db, az Újtelepen szegregált tömbjeiben pedig 6 db önkormányzati lakás található. (A nem szegregált 
tömbökben még 13 önkormányzati lakás van).  

A projekt lakhatási beavatkozásai a fentiek miatt elsősorban az önkormányzati tulajdonú lakásokra, 
azon belül is a rosszabb minőségű lakásokkal rendelkező Váci Mihály utcára és Kiserdőaljára 
irányulnak. 

Lakók összetétele 

Összesen 56 önkormányzati lakott lakásban 210 fő él a szegregátumban. Az 56 háztartás mintegy 
kétharmada kis (1-2 fő) vagy közepes méretű (3-4 fő). A nagyobb háztartások teszik ki a további 
egyharmadot, ez elsősorban az 5-6 fős háztartásokat jelenti (23%). Az igazán népes, 7 vagy annál 
több fős háztartások (9%) a Kiserdőalján (4 család) és a Váci Mihály utcában (2 család) élnek. (A 
korábbi felmérések alapján tudott, hogy az Óvoda utcában lévő magántulajdoni lakásokban is több 
nagy család él.) 

A legnépesebb családok közül egy család él 1 szobás lakásban, 4 család 2 szobás (45-46 nm) lakásban 
él, 1 család egy olyan lakásban, ami két lakásból lett összenyitva az így összesen 62 nm.  



Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész komplex rehabilitációja     -     TOP 4.3.1-15    -    Megvalósíthatósági tanulmány 

57 
 

8. táblázat A szegregátumban önkormányzati lakásokban élők megoszlása a háztartás létszáma szerint 

Háztartás 
létszám 

Váci M 
u. Kiserdőalja 

Óvoda + 
Váci M. u. 
nem 
felújítandó  

Újtelep 
szegregált 
részei 

Háztartás 
létszám 
kategóriá
k 

Váci M 
u. 

Kiserdő-
alja 

Óvoda + Váci 
M. u. nem 
felújítandó  

Újtelep 
szegregált 
részei 

1 fő 1 4 1 
 

1-2 fő 43% 34% 20% 40% 
2 fő 5 7 

 
2 

3 fő 
 

3 
 

2 
3-4 fő 29% 34% 20% 40% 

4 fő 4 8 1 
 5 fő 2 6 1 1 

5-6 fő 21% 22% 40% 20% 
6 fő 1 1 1 

 7 fő 1 1 
  7 és annál 

több fő 
7% 9% 20% 0% 

8 fő 
  

1 
 9 fő  1   

10 fő 
 

1 
  háztartás

ok átlagos 
létszáma 3,6 3,8 4,8 3 

     

Összesen 
háztartás
ok száma 14 32 5 5 

 100% 100% 100% 100% 

Forrás: Ózdinvest Kft. adatszolgáltatása, Váci Mihály utcai lakossági felmérés 

A családok háztartásszerkezete változatos. Összesen 10 három generációs család él a szegregátum 
önkormányzati lakásaiban (az összes háztartás 18%-a), 18 olyan család van, ahol párral (házas vagy 
élettársak) él a gyerekük/gyerekeik, és 10 olyan család, ahol egy szülő él legalább az egyik gyerekével 
(az összes háztartás 32, illetve 18%-a). Hangsúlyozni kell, hogy az előbbi esetekben a gyerekek nem 
feltétlenül kiskorú gyerekeket jelentenek! Az összes 38 olyan családból, ahol a gyerek/gyerekek a 
szülővel élnek 29 olyan család van, ahol kiskorú gyermek is van, tehát ezen családok 80%-a.  A 
fennmaradó háztartás harmada egyszemélyes háztartás, a többi 12 háztartásban a háztartástagok 
között nem áll fenn szülő – gyerek viszony, ők többnyire párok, 2 esetben pedig testvérek. 

A területi sajátosságokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

- A három generációs családok túlnyomó része a Kiserdőalján él, Váci Mihály utcában nem él 
egy három generációs család sem; 

- A pár gyerekkel/gyerekekkel típusú háztartások jellemzően a Váci Mihály utcában és a 
Kiserdőalján élnek; 

- Egy szülő gyerekkel típusú családok jellemzően a Kiserdőalján élnek; 
- A legtöbb kiskorú gyermekkel rendelkező család tipikusan a Kiserdőalján, azt követően pedig 

a Váci Mihály utcában él.  
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9. táblázat. A szegregátum önkormányzati lakásaiban élők háztartásszerkezete 

Háztartás típus Váci M u. Kiserdőalja 

Óvoda + Váci 
M. u. nem 
felújítandó 

Újtelep 
szegregált 
részei Összesen 

Három generációs család 0 7 2 1 10 

Pár gyere(ke)kkel 6 10 1 1 18 

Egy szülő gyere(ke)kkel 2 6 1 1 10 

Pár 3 4 
 

2 9 

Egyedülálló személy 1 4 1 0 6 

Egyéb pl. testvérek 2 1 
 

0 3 

Összes háztartás 14 32 5 5 54 

Összes háztartásból, ahol 
kiskorú gyerek(ek is) 
van(nak) 6 18 2 1 27 

Forrás: Ózdinvest Kft. adatszolgáltatása, Váci Mihály utcai lakossági felmérés 

 

Az önkormányzati bérlakásokban jelentős mértékben hátrányos helyzetű háztartások élnek, sokan 
kedvezőtlen anyagi körülmények között, melynek oka elsősorban a rossz munkaerőpiaci pozíció és a 
rossz egészségi állapot az oka. A magas munkanélküliség mellett viszonylag magas a száma a 
munkaképtelen, valamilyen rokkantsági ellátást kapó embereknek is.  

A szegregátumban élő háztartások jövedelmi helyzetét átfogóan a pályázat előkészítési időszakában 
mértük fel  a lakossági reprezentatív igényfelmérés keretében (2016). A felmérés eredményei szerint 
a háztartások jövedelmi helyzete is alátámasztja a szegregátum már korábban bemutatott belső 
tagozódását: míg az Újtelepen az egy főre eső jövedelem nettó értéke havonta több mint 50.000 Ft, 
addig a többi területegységben 30.000 Ft körüli összeg kalkulálható.     

10. táblázat. Az akcióterület szegregált tömbjeiben élő háztartások jövedelmi helyzete  

 Óvoda u.  Kiserdő alja Váci M. u.  Újtelep 

Átlagos háztartásjövedelem 124 600 Ft 147 500 Ft 142 020 Ft 153 985 Ft 

Egy főre eső átlagos jövedelem 31 561 Ft 32 616 Ft 27 754 Ft 51 095 Ft 

Forrás: Lakossági igényfelmérés a szegregtáumban, 2016 (PET) 

Jelen időszakban a projektben lakásfelújítással érintett Váci Mihály utcai lakásokban élő 
háztartásokra készült egy kisebb felmérés, mely szerint a 14 háztartás jövedelme az alábbiak szerint 
alakul: 

- a háztartások havi átlagjövedelme 156 ezer Ft (medián jövedelem 137 ezer Ft) 
- az egy főre jutó havi átlagjövedelem 44 ezer Ft (medián 53 ezer Ft). 

Legrosszabb anyagi helyzetben azok a háztartások vannak, ahol egészségügyi problémák vannak jelen 
és jellemzően csak rokkantsági ellátás, vagy járadékot kap az egyik háztartástag. A Váci Mihály 
utcában Ilyen egy ilyen háztartás van, esetükben a háztartás jövedelem kritikusan alacsony, 28500 Ft.  

Munkából származó jövedelemre is vannak a jelen időszakra adatok. Az lakások kezelését végző 
Ózdinvest Kft. egyrészt a jövedelmi helyzet felmérésekor számba veszi, hogy milyen típusú 
jövedelmekkel rendelkeznek a bérlők/használók, másrészt a Váci Mihály utcai idei háztartás 
felmérésnél a jövedelem adatokra is rákérdeztünk.  

- Váci Mihály utcában 14 háztartásból 9 háztartásnak van munkából származó jövedelme (nem 
feltétlenül jelent legális munkát); 

- Kiserdőalján a 32 bérlői háztartásból 15 háztartásban van munkából származó jövedelem, 
ebből 9 háztartásban bejelentett munkaviszonyból származik a jövedelem; 
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- az Óvoda utcában és a nem felújítandó Váci Mihály utcai lakásokban élő összesen 5 bérlői 
háztartásból 3 háztartásban van munkából származó jövedelem, melyből 1 háztartásban ez 
legális munkaviszonyt jelent. 

Azokban a háztartásokban, ahol nincsen munkajövedelem jellemzően nyugdíj és/ vagy gyermekek 
után járó családi pótlék és gyes az alapvetően előforduló jövedelmi formák. Jellemző még a 
rokkantsági ellátásokból származó jövedelmek.    

A jövedelmi helyzet szempontjából fontos elem, hogy van-e a háztartásnak végrehajtó által letiltható 
jövedelme, hiszen az uniós forrásokból felújított önkormányzati szociális bérlakásokhoz megkötendő 
bérleti szerződéseknek ez az egyik kritériuma. A jelenleg a Váci Mihály utcai felújítandó lakásokban 
élő háztartások esetében a 14 háztartásból 9 háztartásban van ilyen típusú jövedelem. A TOP 5.2.1 
projektben folyó szociális munka egyik feladata tehát, hogy azokban a háztartásokban, ahol nincsen 
ilyen típusú jövedelem, legális munkához vagy olyan juttatáshoz segítsék valamelyik háztartástagot, 
mely megteremti a jogosultságot a bérleti szerződés megkötésére a felújított lakások esetében. (A 
komfortnélküli lakásoknál ez a kritérium nem jelenik meg a bérbe adás feltételeként.)  

A családok nehezen és gyakran rosszul osztják be az alacsony jövedelműket, éppen ezért mind a 
jogcímnélküliek (használó státuszban lévő háztartások), mind pedig a hátralékos háztartások száma 
magas az önkormányzati lakásban élők között.  

A szegregátum önkormányzati lakásaiban élő 56 háztartás 61 %-ának (összesen 34 háztartás) nem 
rendezett a jogviszonya. 

A legfrissebb, 2018. júniusi adatok is a jogcímnélküliség problémájának súlyosságát mutatják:  

- a Váci Mihály felújítandó lakásaiban 14 háztartásból 8 háztartásnak,  
- a Kiserdőalján 32 háztartásból 24 háztartásnak,  
- az Óvoda utcában és a Váci Mihály utca nem felújítandó lakásaiban élő 5 háztartásból 2 

háztartásnak nem rendezett a lakhatási jogviszonya az önkormányzati bérlakásokban.  

Látható tehát, hogy a jogviszony rendezetlensége Kiserdőalján okozza a legnagyobb problémát, de a 
Váci Mihály utcai felújítandó bérlakásaiban is a háztartások több mint felére jellemző. 

A rendezetlen jogviszony mellett a háztartások eladósodottsága is problémát jelent, az 
önkormányzat felé a bérleti és a kommunális díj adósságok jelennek meg ezeknek a lakásoknak a 
vonatkozásában, mivel komfortnélküli lakásokról van szó, ahol sem a víz, sem a gáz nincsen 
bevezetve. Bár az adósságok megléte az önkormányzati lakásban élő háztartások a Váci Mihály 
utcában 64%, a Kiserdőalján 56%-át érinti a családoknak, a tartozók jelentős része kisebb összegű 
hátralékkal rendelkezik. A közepes (20-50 ezer Ft) és a nagyobb, 50 ezer Ft feletti adóságokkal a 
családok kisebb részét érintett. Az Óvoda utcában és az Újtelep szegregált részein is, egy-egy családot 
érint jelentősebben az eladósodottság problémája. Ebből az adatból is látszik, hogy az Újtelepi részen 
valamivel kedvezőbb helyzetű háztartások élnek.   

- Váci Mihály utcában közepes adóssága 2, nagyobb adóssága 3 családnak van, 
- Kiserdőalján közepes adóssága 4, nagyobb adóssága 9 családnak van, 
- az Óvoda utcában és a Váci Mihály utca nem felújítandó lakásaiban 1 családnak van nagyobb 

adóssága, 
- Újtelepen 1 családnak van közepes adóssága.  

Meg kell azonban jegyezni, hogy a Váci Mihály utcai nagyobb tartozók mindegyike 100 ezer Ft körüli 
adóságot halmozott fel. A legnagyobb összegű hátralék a Váci Mihály utcában 130 ezer Ft, a 
Kiserdőalján pedig 115 ezer Ft. 

A közműdíjakkal kapcsolatos adósságok közül a villany használattal kapcsolatos hátralékok és a 
szabálytalan áramvételezés problémája érinti a szegregátumban élőket, kivételt ez alól az újtelepi 
rész jelent. Az áramadósságok nagyságáról nem állnak rendelkezésre pontos adatok, hiszen ezekhez 
az adatokhoz az önkormányzat nem fér hozzá, a lakók pedig jellemzően nem vallják ezt be. Az 
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áramadósságokra mind az EFT készítésekor, mind pedig a 2018 júliusában a Váci Mihály utcai lakókkal 
készült felmérés során rákérdeztek a szociális munkások, azonban csak nagyon kevesen mondták azt, 
hogy van ilyen típusú tartozásuk a helyi szolgáltató, az ÉMÁSZ felé.  

A villanyórák megléte azonban pontosan megállapítható, ezt a lakáskezelője és a szociális munkások 
2018. júliusában fel is mérték a szegregátum önkormányzati lakásaiban. A felméréskor azt is 
beazonosították, hogy mely lakásokban van előretöltős (kártyás) villanyóra. 

- A Váci Mihály utcai 14 lakásból csak 1 lakásban nincs villanyóra. Továbbá 4 lakásban van 
előretöltős óra. 

- A Kiserdőalján 14 lakásban nincsen villanyóra (a 31 lakásból) és 7 lakásban van előretöltős 
óra. 

- Az Óvoda utcában és Váci Mihály nem felújítandó épületeiben 1 lakásban nincs villanyóra és 
1 lakásban van előretöltős óra. 

- Az Újtelepen mindenütt van villanyóra, melyekből 1 előretöltős. 

11. táblázat Bérleti és kommunális (szemét) díjjal kapcsolatos hátralékok nagysága a szegregátum 
önkormányzati lakásaiban (2018. júniusi állapot) 

 Váci Mihály 
utca felújítandó 

Kiserdőalja Óvoda u. és 
Váci M u. 
nem 
felújítandó 

Újtelep 
szegregált 
tömbjei 

Összes önkormányzati lakott lakás 14 32 5 5 

Összes lakos száma 50 121 24 15 

Bérlői jogcímmel rendelkező háztartás  6 8 3 4 

Használó (jogcímnélküli háztartás) 8 24 2 1 

Bérleti díj hátralékkal rendelkező 
háztartások száma  

8 15 1 2 

Kommunális díj hátralékkal rendelkező 
háztartások száma 

5 11 2 1 

Legalább egyik típusú hátralékkal 
rendelkező háztartások száma 

9 18 2 3 

Összes hátralék nagysága 1-10.000 Ft között  3 3 0 1 

Összes hátralék nagysága 10.001 -20.000 Ft 
között 

1 4 1 1 

Összes hátralék nagysága 20.001-50.000 Ft 
között 

2 4 0 1 

Összes hátralék nagysága 50.001 Ft és 
felette 

3 9 1 0 

Lakások száma villanyóra nélkül 1 12 1 0 

Lakások száma, ahol előretöltős villanyóra 
van  

4 7 1 1 

 

Legalizálási terv 

Ózd Város Önkormányzatának 5/2016. számú önkormányzati rendelete tartalmazza az 
önkormányzati tulajdonú lakások bérletével kapcsolatos szabályokat. A rendelet többek között 
szabályozza, hogy azzal a lakás használóval (volt bérlővel), akinek bérleti díj nem fizetése miatt 
felmondásra került a szerződése, illetve lejárt szerződése bérleti és/vagy közüzemi díj tartozás miatt 
nem került meghosszabbításra, egy alkalommal köthető ideiglenes lakásbérleti jogviszony. A bérleti 
szerződés megkötésének feltétele, hogy a lakás használója igazolja, hogy a megelőző 6 hónapban 
nem rendelkezett bérleti díj és közüzemi tartozással.  

A jogcímnélküliség problémája, mint láttuk szorosan összekapcsolódik a háztartások 
eladósodottságának problémájával. Éppen ezért a lakhatási jogcímek legalizációja nem oldható meg a 
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lakhatással kapcsolatos hátralékok rendezése nélkül, de az egyéb adósságok (pl. hitelek) felmérése is 
szükséges, hiszen az ott felmerülő tartozások, nem-teljesítések közvetlen hatással vannak a 
háztartások lakhatási költségek fizetésére is. 

Háztartások aktivizálása és az érintett szervezetek közötti szorosabb együttműködés érdekében 
tervezett intézkedések 

Az eladósodott háztartások esetében általános probléma, hogy a családok nem néznek szembe a 
helyzettel, nem cselekednek proaktívan egészen addig, míg már a kilakoltatás veszélye nem fenyegeti 
őket. Ez különösen igaz a mélyszegény családokra. A lakáskezelő Ózdinvest Kft-vel történt 
egyeztetések igazolták, hogy ez az Újtelep-Kiserdőalja szegregátum esetében sincsen másként. Éppen 
ezért fontos, hogy az egyéni esetkezeléseken kívül közösségi szinten is tudatosuljon a probléma és 
érzékenyítsék a helyi lakosságot az ügy fontosságára és szemléletváltozást idézzenek elő az érintett 
családoknál a háztartásgazdálkodás tekintetében és tudatosítsák a jogviszony rendezésének 
problémáját és ennek érdekében aktivizálják a háztartásokat.   

Ennek érdekében több intézkedés is tervezett: 

- Egyrészt a Támogató Csoporton belül a releváns szervezetekkel egy kommunikációs 
workshop megtartása, melynek célja az együttműködés erősítése a legfontosabb 
beavatkozások mentén, köztük a jogviszonyok legalizálása és az adósságok rendezése 
kérdésében. A workshopot a TOP 5.2.1 projekt keretében a közösségfejlesztő szakember 
tartja, résztvevők a szociális munkások, szociális munkát koordináló Abaújrakezdés Egyesület, 
és a helyben aktív intézmények és civil szervezetek, illetve a lakások kezelését végző 
Ózdinvest Kft.  

- Szintén a TOP 5.2.1. projekt keretében megvalósuló a helyi lakosság részvételével történő 
közösségfejlesztő alkalmak közül néhányat a lakhatási problémák és háztartásgazdálkodási 
problémák tudatosítására fordítanak.  

- A Támogató Csoport azon szervezetei, melyek aktív kapcsolatban vannak a háztartásokkal 
(Máltai Szeretetszolgálat, Református Szeretetszolgálat, helyi oktatási intézmények (II. János 
Pál Katolikus Iskola és helyi óvoda), illetve a védőnők kialakítsanak egy közös kommunikációs 
stratégiát, mely hozzájárul a családok ösztönzésére a probléma rendezése érdekében. 

A fenti intézkedések mellett fontos még megemlíteni a lakásfelújító workshopot, mely a TOP 5.2.1 
keretében lesz megvalósítva, azonban annak anyagszükséglet költségét a jelen TOP 4.3.1 projekt 
fedezi (3 millió Ft). A workshop résztvevői a közösségfejlesztő alkalmakkor kerülnek kiválasztásra. A 
workshop keretében szakember irányításával a lakosok saját házukon végezhetnek kisebb javításokat  
a tevékenységek alapjainak elsajátítása után. A workshopon önkormányzati és magántulajdonú 
lakásokban élők is részt vehetnek. A PET készítésekor történt lakossági helyzet- és igényfelmérés 
megmutatta, hogy a szegregátumban nagy igény mutatkozik arra, hogy a lakók (bérlők és 
tulajdonosok egyaránt) kisebb felújítási munkákat végezhessenek a lakásukon és ehhez segítséget is 
igényelhetnek. A programelem tehát segíti a lakók aktivizálását, a lakhatási problémák tudatossá 
válását és a probléma megoldásában való aktív szerepvállalást. 

 

A legalizálás és a lakhatási költségekkel kapcsolatos hátralékok rendezésével kapcsolatos 
beavatkozások és azok egymásra épülése: 

 

- Szociális munkás egyezteti a tartozásokat a lakás használó háztartásokkal, hátralékkal 
rendelkező bérlői és magántulajdonú háztartásokkal.  

- Rendezési terv kidolgozása a családokkal közösen és egyeztetése Ózdinvest Kft-vel, illetve 
amennyiben szükséges az ügyintézés segítése a háztartások számára az ÉMÁSZ felé való 
tartozásukkal kapcsolatban. 
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- Folyamatos szociális munka keretében  

o a családok támogatása a hátralékok rendezésével kapcsolatos ügyintézésben,  

o a kialakított háztartási adósságrendezési terv teljesítésének nyomonkövetése, 

o a rendszeres háztartás gazdálkodás kialakításának és fenntartásának segítésében,  

o a munkanélküliséggel, foglalkoztatási problémákkal küzdő családok esetén a képzési, 
foglalkoztatási lehetőségekről való információ átadás, a TOP 5.2.1-ben megvalósított 
foglalkoztatási helyzet javítását célzó programelemekbe való bekapcsolódást 

- Családszervezési és életvezetési tréning megvalósítása 8-14 család részére. A tréning egyéni 
tanácsadást biztosít a családok részére annak érdekében, hogy alapvető pénzügyi 
ismereteket, a tudatos pénzügyi gazdálkodást illetve az energia és költségtakarékos 
lakáshasználat ismereteit elsajátítsák. A tréninget a hátralékkezelésben jártas szakemberek 
biztosítják a TOP 5.2.1 projekt keretében, akik együtt dolgoznak a folyamatos szociális 
munkát biztosító szakemberekkel. 

- A hátralékrendezési és legalizálási folyamat előrehaladásának követése, felmerülő problémák 
megoldása érdekében folyamatos egyeztetés az önkormányzati lakások kezelését végző 
Ózdinvest Kft-vel. 

Fontos hangsúlyozni, hogy pénzbeni támogatásra a hátralékok rendezése érdekében nincs lehetőség. 
Ugyanakkor korábbi programok már bizonyították, hogy hatékony szociális munka segítségével, az 
ügyintézésben nyújtott aktív segítséggel jó pár család képes volt rendezni az adósságát. (pl. 
Református Szeretetszolgálat korábbi Kiserdőalján végzett programja az áramadósságok 
törlesztésére és az előretöltős villanyórák beszerelésére.) 

A legalizálás fontos kiegészítője a jelen TOP 4.3.1 projekt keretében megvalósításra kerülő kártyás 
villanymérő órák (előretöltős órák) felszerelése projektelem. A beavatkozás keretében mintegy 30 db 
előretöltős óra kerül felszerelésre az önkormányzati lakásokban, elsősorban a Kiserdőalja területén, 
de a szegregátum más részein is. Továbbá a Váci Mihály utcai 14 db és az Újtelep 1. szám alatti 
felújított önkormányzati lakásokba is előretöltős villanyórák kerülnek. Így összesen mintegy 45 db 
előretöltős villanyóra beszerelése történik meg a projektben. 

Legalizálás menete több ütemben tervezett: 

- azon lakás használók családoknak a jogviszonya rendezhető először, melyek nem vagy csak 
kisebb összegű adósságokkal rendelkeznek. Esetükben a kisebb összegű adósságok 
rendezése történik meg először, majd a lakásköltségek rendszeres fizetését célzó szociális 
munka biztosítása. Potenciálisan 21 ilyen háztartás van az akcióterület egészén.  Miután 
teljesítették a 6 havi rendszeres fizetést, azután kerülhet sor a bérleti jogviszonyuk 
helyreállítására. Esetükben fontos felmérni még, hogy milyen mértékű áramadóssággal 
rendelkeznek, és amennyiben releváns megfelelő adósságrendezési terv. 

o Váci Mihály utcai felújítandó lakásaiban élő háztartások körében, 2 olyan 
jogcímnélküli háztartás van, akinek nincs adóssága, 1 háztartásnak pedig 20 ezer Ft 
alatt adóssága van; 

o Kiserdőalján 8 jogcímnélküli háztartásnak (használók) nincs adóssága, 8 használó 
háztartásnak pedig 20 ezer Ft alatti adóssága van;  

o Óvoda utcai és a Váci Mihály utcai nem felújítandó önkormányzati lakásaiban élő 
háztartások között 1 olyan lakáshasználó van, akinek nincs adóssága; 

o Újtelepen (szegregált tömbökben) 1 olyan jogcímnélküli háztartás van, melynek nincs 
adóssága. 
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- azon lakás használók családoknak a jogviszony rendezése, melyek nagyobb összegű 
adósságokkal rendelkeznek, hosszabb időtávot vesz igénybe. Esetükben először egy 
adósságrendezési terv kidolgozása és a hatékonyabb háztartásgazdálkodási szokások 
kialakítása történik. Fontos felmérni, hogy van-e szükségük a háztartás jövedelmét növelő 
foglalkoztatási beavatkozásra vagy igényelnek-e segítséget valamilyen szociális, 
társadalombiztosítási juttatás megszerzésében. Esetükben is akkor történhet meg a 
legalizáció, ha a tartozás törlesztése után félévig havi rendszerességgel fizették a lakhatás 
költségeit. Potenciálisan 13 ilyen háztartás van az akcióterületen. 

o Váci Mihály utcai felújítandó lakásaiban élő háztartások körében, 5 olyan 
jogcímnélküli háztartás van, akinek nagyobb 20 ezer Ft feletti adóssága van; 

o Kiserdőalján 6 olyan jogcímnélküli háztartás van, melynek az adóssága nagyobb mint 
20 ezer Ft; 

o Óvoda utcai és a Váci Mihály utcai nem felújítandó önkormányzati lakásaiban élő 
háztartások között egy 20 ezer Ft feletti adóssággal rendelkező lakáshasználó van; 

o Újtelepen (szegregált tömbökben) nincs ilyen háztartás. A nem szegregált 
tömbökben 2 ilyen háztartás van. 

- vannak olyan családok, melyek bérlői jogviszonnyal rendelkeznek, de felhalmoztak 
nagyobb, 20 ezer Ft feletti adósságot. Az ő esetükben a legális jogviszony elvesztésének a 
megelőzése a cél. Potenciálisan 6 ilyen háztartás van az akcióterületen. 

o Váci Mihály utcai felújítandó lakásaiban élő háztartások körében nincs olyan bérleti 
jogviszonnyal rendelkező háztartás, melynek nagyobb, 20 ezer Ft feletti adósság van; 

o Kiserdőalján 2 olyan bérlői háztartás van, melynek adóssága nagyobb mint 20 ezer Ft;  

o Óvoda utcai és a Váci Mihály utcai nem felújítandó önkormányzati lakásaiban élő 
bérleti jogviszonnyal rendelkező háztartások között egy 20 ezer Ft feletti adóssággal 
rendelkező lakáshasználó van; 

o Újtelepen (a szegregált tömbökben) 1 bérlői háztartás van, melynek nagyobb 
adóssága van. A nem szegregált tömbökben 2 ilyen háztartás van. 

A projekten belül prioritást élveznek a Váci Mihály utca felújításra kerülő lakásaiban élő, a 
jogcímnélküliség illetve a hátralékproblémában érintett családok. A tervek szerint a felújítás után 
jelentős részük visszaköltözik a felújított lakásokba (ld. mobilitási terv), azonban ezt csak akkor 
tehetik meg, ha nem rendelkeznek lakhatási költségekkel kapcsolatos hátralékokkal.  

Fontos, hogy bár maga a jogcímek legalizálása kifejezetten az önkormányzati lakásban élőkre 
fókuszál, a hátralékrendezéssel kapcsolatos projektelemek a magántulajdonosokra is nyitottak, 
hiszen több, a szegregátumban magántulajdonú lakásban élő is bevonásra került és egyéni fejlesztési 
tervvel rendelkezik, így a programokban ők is részt vehetnek.  

Eddig történt intézkedések: 

Az Ózdinvest Kft. megkezdte a bérleményellenőrzést és a felújításhoz kapcsolódó felmérést. A 
felmérés során tisztázásra került, hogy kik laknak a lakásban, illetve aktualizálták, hogy hol nincsen 
egyáltalán, illetve szabályosan bekötött villanyóra. Továbbá aktualizálásra kerültek a háztartások 
bérleti és kommunális díjhátralékai és lakhatási jogviszonyai.  

Az Ózdinvest Kft. a bérlők, használók hozzájárulásával arról is rendelkezik információval, hogy az 
egyes háztartásoknak milyen jellegű jövedelme van. Az információk összegyűjtése és feldolgozása 
megfelelő kiinduló pontot jelent a legalizálási és hátralékrendezési folyamat megtervezéséhez és a 
TOP 5.2.1 projekt szociális munkásaival való szoros együttműködés kialakításához.   
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Az Ózdinvest Kft. az összes lakás használókat (tehát bérlői jogcímmel nem rendelkező háztartásokat) 
értesítette, hogy milyen mód tudják a jogviszonyukat legalizálni. 

A Váci Mihály utcai felújítandó lakásokban élő családokkal a TOP 5.2.1 projekt szociális munkásai is 
felmérést készítettek. A felmérés során frissítették az egyéni fejlesztési tervekhez készült korábbi 
felmérésből származó adatokat, munkaviszonnyal, alkalmi munkával, jövedelmi viszonyokkal, illetve a 
lakhatási és egyéb típusú adósságokkal kapcsolatos adatokat. A felmérés egyik fő célja volt, hogy a 
lakossági költözési szándékok felmérése és az, hogy a felújítás eredményeként megemelkedett 
költségeket mely háztartások tudják vállalni. A 14 háztartásból 12 háztartással sikerült már 
elkészíteni a felmérést.  

(A felmérések eredményei kerültek bemutatásra a jelen Megvalósíthatósági tanulmányban is.) 

12. táblázat Bérleti viszony legalizálásával kapcsolatos intézkedési terv összefoglalása 

Intézkedés Forrás típusa 

A lakossággal rendszeres kapcsolatban lévő szervezetek 
együttműködésének erősítése a lakhatási problémák 
tudatosításában és a lakók aktivizálása a problémák 
megoldása érdekében. Elsősorban a Támogató Csoport 
egyes szervezeteit érinti (szociális szervezetek, helyi oktatási 
intézmények, Ózdinvest Kft. projekt megvalósítói) 

TOP 4.3.2 és TOP 5.2.1 
mivel a két projekt 
Támogató Csoportja 
azonos 

Workshop tartása az előző pontban említett Támogató 
Csoport tagok részvételével a hatékonyabb együttműködés 
konkrét formáinak kialakítására, a workshop vezetését a 
TOP 5.2.1 -ben dolgozó közösségfejlesztő szakember végzi. 

TOP 5.2.1 

Folyamatos szociális munka keretében az adósságok 
felmérés, adósságrendezési terv kidolgozása, annak 
teljesítésének követése. A háztartások racionális 
gazdálkodásának segítése  

TOP 5.2.1 

Családszervezési és gazdálkodási családi szintű egyéni 
tréning a felelősség teljes háztartás gazdálkodás 
szemléletének elsajátítása érdekében. 

TOP 5.2.1 

Amennyiben szükséges a foglalkoztatási helyzet javítása, a 
legális munkavállalás elérésében való támogatás nyújtása a 
legalizálás és a felújított bérlakásokra való jogosultság 
feltételeinek való megfelelés érdekében. 

TOP 5.2.1 

Kártyás előrefizetős villanyórák felszerelése az 
önkormányzati lakásokba 

TOP 4.3.1 

 

Mobilitási terv 

A projekt kisebb mértékben tartalmaz költözési elemet is. Az Újtelep 1. szám alatti ingatlanban, ahol 
eddig bérlakások voltak találhatók kerül kialakításra a közösségi ház, a diszpécser központ és egy 
szolgálati lakás, továbbá az épület maradék részében 3 önkormányzati szociális bérlakás. A tervek 
szerint a felújított szociális bérlakásokba a Váci Mihály utcai felújítandó bérlakásokból költöznek be 
olyan családok, akik a magasabb lakhatási költségeket vállalni tudják.  
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Az Újtelep 1. számú ingatlan vegyes tulajdonú társasház, melyben 6 db lakás van. Ezek közül 5 db 
lakás önkormányzati tulajdonban, míg egy darab magántulajdonban van. Az ingatlanban jelenleg 
nincsen bérlő, az önkormányzati bérlakások az alábbi ütemben ürültek meg: 

- Újtelep 1/2 számú lakásban lakó bérlő 2018. júniusában költözött az Újtelep 17/1 számú 
önkormányzati bérlakásba, melyet cserelakásként utaltak ki számára. A lakás kiutalása a 
bérlő saját kérése alapján került sor, mivel a lánya, aki szomszédságába kívánt költözni. A 
bérlő 55 év feletti, ezért egyéni fejlesztési terv számára nem kötelező.   

- Újtelep 1/3 számú lakásban lakó bérlő 2018. júniusában visszaadta bérlakását és 
magántulajdonú lakásba költözött egyik rokonához az Alkotmány útra. A volt bérlő 55 év 
feletti, nyugdíjas. 

- Újtelep 1/4 számú lakásban lakó bérlő család a Hétes telepen kérte egy megüresedett lakás 
számára történő bérbeadását. A család korábban is a Hétes telepen lakott, onnan költözött 
az Újtelep 1 szám alá. A bérlő és családja a visszaköltözési szándékát a rokonság közelségével 
indokolta. A bérlő és felesége is rendelkeznek egyéni fejlesztési tervvel a TOP 5.2.1 
projektben. 

- Újtelep 1/5 számú lakást 2017. júliusában a Katasztrófavédelem életveszélyessé nyilvánította 
a kémény állapota miatt, a bérlő lánya az Újtelepen magántulajdonú lakást vásárolt, a bérlő 
vele költözött. 

- Újtelep 1/6 számú lakás bérlője 2016. decemberében elhunyt, a lakás nem került 
bérbeadásra ezt követően. 

Az Újtelep 1/1 számú lakás magántulajdonban van, a tulajdonossal az önkormányzat megkezdte az 
egyeztetést az ingatlan megvételéről, a folyamatot azonban lassítja, hogy a tulajdonos külföldön 
tartózkodik. Az ingatlan megvétele várhatóan 2018 szeptemberére megtörténik. Szintén folyamatban 
vannak az egyeztetések az Újtelepen a másik lakásingatlan megvásárlására. 

A lakások felújításának ütemezése az alábbiak szerint történik: 

- A Váci Mihály utcai 14 db önkormányzati bérlakás felújítása történik meg először. Az épületek 
felújítására kettesével kerül sor, a felújítás során a lakókat ideiglenesen kiköltöztetik, többek 
között a jelenleg már üresen álló Újtelep 1. szám alatti lakásokba. (Az Újtelep 1. fejlesztésére 
ezek után kerül sor.) 

- A Váci Mihály utcai lakások felújításától külön, új közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 
kezdődik meg az Újtelep 1. számú ingatlan felújítása lakó és közösségi funkciók kialakításával. 

Az Újtelep 1. szám alatti önkormányzati szociális bérlakások mérete az alábbiak szerint kerül 
kialakításra: 

- 2db 67 nm nagyságú lakás 
- 1 db 109 nm nagyságú lakás. 

Az önkormányzati lakások bérbeadását szabályozó (5/2016. (III.1) számú) rendelet meghatározza 
azokat a feltételeket, melyeknek a leendő bérlőnek eleget kell tennie annak érdekében, hogy vele 
bérleti szerződést lehessen kötni az uniós forrásból felújított lakásokra. Ezek a feltételek: 

- a háztartás nem rendelkezhet a korábbi lakhatásához köthető adósságokkal, 
- végrehajtás alá vonható jövedelemmel kell rendelkeznie (legális munkaviszonyból származó 

jövedelem, nyugdíj). 

A feltételek annak érdekében lettek kialakítva, hogy biztosítva legyen az, hogy olyan háztartások 
válnak ezen lakások bérlőivé, melyek fizetni tudják a fenntartási költségeket. Ezek a feltételek mind 
az Újtelep 1. szám alatt, mind pedig a Váci Mihály utcában felújított lakások bérbeadására 
vonatkoznak.  

A projekt keretében az alábbi, lépcsőzetes mobilitási folyamat valósul meg: 
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- Az Újtelep 1. szám felújított 3 db szociális bérlakásába a Váci Mihály utcai önkormányzati 
lakásokból költöznek háztartások, melyek a nagyobb lakások és a későbbiekben magasabb 
komfortfokozatú lakások fenntartási költségeket vállalni tudják és megfelelnek a rendeletben 
előírt követelményeknek.  

- Az így megüresedett és szintén felújított Váci Mihály utcai 3 db félkomfortos lakásba 
elsősorban a Kiserdőaljáról és az Óvoda utcából költözhetnek olyan családok, melyek szintén 
vállalni tudják a magasabb fenntartási költségeket és megfelelnek a rendelet feltételeinek. 
Így lehetőség nyílik arra is, hogy az ezeken a területeken élő túlzsúfolt lakásaiból, akár 
jelenleg három generációs családokból gyerekes fiatal párok önálló lakhatási lehetőséghez 
jussanak.       

A költözési terv kidolgozása érdekében eddig megtett és hátralévő intézkedések 

A családok pontos kiválasztása még nem történt meg. Ennek oka, hogy mint azt a „Legalizálási terv” 
alfejezetben is említettük, először a családok háztartásgazdálkodásának segítése, az adósságok 
felszámolásának ütemterve kerül kidolgozásra. Az ennek keretében folytatott szociális munka során 
mérik fel a szociális munkások a pontos költözési szándékokat és teherviselési képességeket, illetve 
segítik (jobb) foglalkoztatáshoz jutni az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező háztartástagokat.  

A Váci Mihály utcai felújítandó önkormányzati lakásokban élő 14 háztartás közül jelenleg 11 olyan 
háztartás van, ahonnan már legalább 1 háztartástag be lett vonva a TOP 5.2.1 projektbe és így ezek a 
háztartástagok már egyéni fejlesztés tervvel rendelkeznek. Összesen 21 személy lett eddig bevonva a 
projektbe, tehát rendelkezik egyéni fejlesztési tervvel. A már bevont személyek közül 4 fő részt vett 
képzési projekthez kapcsolódó toborzáson, 1 fő pedig megkezdte az 7-8. osztály befejezését célzó 
képzést.  

A Kiserdőalján összesen 30 fő került bevonásra a TOP 5.2.1 projektbe, és így rendelkezik egyéni 
fejlesztési tervvel. Közülük 8 fő jár már alapkompetencia képzésre, illetve 2 fő vett részt már 
toborzáson. Az Óvoda utcából 23 bevont személy van, jelentős részük magántulajdonú lakásokban él. 

Jelenleg folyik annak felmérése, hogy potenciálisan mely háztartások vehetnek részt mobilitási 
beavatkozásban, egyrészt abban a tekintetben, hogy elszeretnének költözni a jelenlegi lakhelyükről, 
másrészt, hogy képessé tehetők-e a feltételeknek való megfelelésnek a legális munkajövedelem 
megléte, a háztartás jövedelem nagysága, illetve a tartozás mentesség tekintetében. Azok a 
potenciális háztartások, melyekben még nincs olyan személy, aki egyéni fejlesztési tervvel 
rendelkeznek azok bevonásra kerülnek a TOP 5.2.1 projektbe. Azoknál a potenciális háztartásoknál, 
ahol már van bevont személy az kerül vizsgálatra, hogy szükséges-e további személyt bevonni a 
háztartásból, illetve a már meglévő egyéni fejlesztési terv felülvizsgálat is megtörténik annak 
érdekében, hogy megfelelően tartalmazza a háztartásgazdálkodás, tartozástörlesztés és szükséges 
munkaerőpiaci beavatkozásokat is. A költözésben részt vevő potenciális háztartások intenzív 
felkészítése majd a felkészítési időszak végén a végleges kiválasztás ez után történik meg.     

A költözésben érintett háztartások végleges kiválasztása, a háztartások által a szándéknyilatkozatok 
aláírása 2018. november végére történik meg.  

       

Megfizethetőségi terv 

Az önkormányzati szociális bérlakások lakbérének mértékét az 5/2016 (III.1) számú önkormányzati 
rendelet szabályozza. A szegregátumban lévő szociális bérlakások mind komfortnélküliek. A 
komfortnélküli bérlakások alaplakbére jelenleg havi 55 Ft/nm. Az uniós forrásból felújított magasabb 
komfortfokozatú szociális bérlakások bérleti díja félkomfortú lakások esetén 116 Ft/hó/nm, 
komfortos lakás esetén 225 Ft/hó/nm. 
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Jelenlegi lakhatási költségek 

A Váci Mihály utcai 14 db felújítandó komfortnélküli szociális bérlakások közül 8 db 1 szobás (31 nm) 
és 6 db 2 (46-53 nm) szobás lakás található.  Ezek lakbérét, különszolgáltatási díját illetve a további 
lakhatási költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

13. táblázat Váci Mihály utcai önkormányzati lakások jelenlegi fenntartási költsége 

  

 Alap- 
lakbér 
Ft /hó 

 Külön- 
szolg. díj villany 

kommunális 
(szemét) díj 

fűtés 
költség / 
szezon  

lakás- 
biztosítás 

összes 
havi 
költség 
télen/ Ft 

összes 
havi 
költség 
nyáron/ 
Ft 

31nm/1 

szoba 1705 197 2000 1000 72000 1250 18152 6152 
46 nm- 

2szoba 2530 216 3000 2000 100000 1500 25913 9246 
53 nm -

2 szoba 2915 216 3000 2000 108000 2000 28131 10131 

Forrás: Bérleti díj Ózdinvest Kft., egyéb költségek lakossági felmérés. 

A fenti táblában lévő számítások alapján tehát egy 1 szobás lakás költsége a nyári szezonban 
átlagosan havi 6000 és 11000 Ft között mozog a lakás nagyságának függvényében, míg télen ezek a 
költségek havi a fűtési költség megjelenése miatt 18-28 ezer Ft emelkednek. Meg kell jegyezni 
azonban, egyrészt, hogy a lakhatási költségek nem azonosak minden hónapban. A kommunális díjat 
és a lakásbiztosítási díjat is negyedévente fizetik a lakók, a fűtési költség is két –három alkalommal 
jelenik meg, tüzifa vásárlás alkalmával. Továbbá több háztatás is kap tűzifa támogatást az 
önkormányzattól, mely szezon szinten 72 ezer Ft-ot jelent a jogosultaknak.   Ez utóbbi jelentősen 
csökkenti számukra a téli fűtési költségeket, mely így ténylegesen 10-11 illetve 20-22 ezer Ft-ra 
csökkenhet átlagosan egy téli hónapra.  

Felújított önkormányzati szociális bérlakások költségei 

1. Váci Mihály utcai szociális bérlakások 

Az alábbi tábla mutatja a becsült felújítási költségeket átlagos havi szinten a téli illetve a nyári 
időszakban. A számításból látható, hogy a magasabb komfortfokozatból származó díj emelkedések 
(lakbér, víz) a nyári havi összköltségekben összességében emelkedést jelentenek, ezek az 
összköltségek majd duplájára emelkednek. A téli havi átlag szinten számolt összköltség viszont csak 
kismértékben emelkedik, ami annak köszönhető, hogy a felújítással energiatakarékosabbá válnak a 
lakások, ami a fűtési költséget a becslések szerint 30%-kal csökkentik. 

14. táblázat Váci Mihály utcai önkormányzati lakások fenntartási költsége felújítás után (becslés) 

Lakás 
nm 

Alap- 
lakbér 
Ft /hó 

Külön- 
szolg. díj 

áram 
(melegvíz 
nélkül) 

víz, 
csatorna 
díj 

fűtési 
költség 
téli szezon 
Ft/ félév 

fűtési 
költség 
téli 
szezon 
Ft/hó 

Lakásbiz-
tosítási 
díj 

összes 
havi 
költség 
télen/ Ft 

összes 
havi 
költség 
nyáron/ 
Ft 

31 3596 200 4000 4000 50000 8333 1300 20429 12096 

46 5336 200 4000 6000 70000 11667 1500 28703 17036 

52 6032 200 4000 6000 75000 12500 2000 30732 18232 

 

2. Újtelep utca 1-ben lévő szociális önkormányzati bérlakások várható költsége felújítás után 

Az alábbi tábla mutatja be az Újtelepi lakások (2 típus méret szerint) havi fenntartási költségét, abban 
az esetben, ha a lakások félkomfortosak. A kisebbik 67 nm-es lakás nyári szezonban való 
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fenntartásának a költsége 21 ezer Ft, a téli hónapban 38 ezer Ft körül van.  A nagyobb lakás 
fenntartási költsége 30 illetve 55 ezer Ft ugyanezekre az időszakokra. 

15. táblázat Újtelep 1. szám alatti önkormányzati lakások fenntartási költsége felújítás után (becslés) 

Lakás 
nm 

Alap- 
lakbér  
(Félkomf) 

Külön- 
szolg. díj 

áram 
(melegvíz 
nélkül) 

víz, 
csatorna 
díj 

fűtési 
költség 
téli 
szezon 
Ft/ félév 

fűtési 
szezon 
/hó 

Lakásbiz- 
tosítási díj 

Összes 
havi téli 

Összes 
havi 
nyári 

67 7772 600 5000 5000 100000 16667 3000 38039 21372 

109 12644 800 6000 7000 150000 25000 4000 55444 30444 

 

6 PÉNZÜGYI TERV 

A projekt pénzügyi tervezésének jellemzői: 

A pénzügyi terv a Megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott tevékenységeknek megfelelően 
került összeállításra. A támogatási kérelemben megjelölt összeghez képest a pályázat 22%-os 
költségcsökkentéssel lett jóváhagyva. Ez azt eredményezte, hogy a tevékenységek számát, tartalmát 
valamelyest csökkenteni kellett, és ezzel összefüggésben a projekt részletes költségvetésének 
átgondolására is szükség volt. Mindez ez azonban nem veszélyezteti a projektnek a pályázatban 
meghatározott szakmai és társadalmi céljainak elérését.  

Mivel a projekt keretében végzett tevékenységek nem számítanak jövedelemtermelő 
tevékenységeknek, ezért a pénzügyi elemzés a projekt időtartamára szól. 

A projekt időtartama 21 hónap, a kezdete 2018.04.01, a befejezése 2019.12.31.  

A projekt 100%-os támogatású ezért a megvalósító konzorciumi partnerek részéről saját forrást nem 
igényel. A támogatást igénylő konzorciumi vezető Ózd Város Önkormányzata, tehát nem vállalkozási 
jellegű, közfunkciót ellátó szervezet, így ÁFÁ visszaigénylésére nem jogosult, ezért a költségek bruttó 
formában szerepelnek a költségvetésben, a támogatások az ÁFA költségét is fedezik. Konzorciumi 
partner az ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft., mely 100%-os 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság és így alanya az ÁFÁ-nak, azonban a projekt 
keretében végzett tevékenységgel kapcsolatban nem igényel vissza ÁFÁ-t, így a hozzákapcsolódó 
költségek is bruttó összeggel szerepelnek. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. 

A projekt megvalósításához igényelhető előleg a támogatás 100%-a, mely egyben azt is jelenti, hogy a 
projekt megvalósításának likviditási kockázata megszűnt, saját forrásra a támogatásból tervezett 
tevékenységek tekintetében nem lesz szükség. Ez alól kivétel a konzorciumi partner, az Ózdinvest 
Kft., melynek a projektben végzett tevékenysége 50%-os előfinanszírozásban részesül. Mivel azonban 
az Ózdinvest Kft. forrásrészesedése a projektből viszonylag alacsony (1,8%), ezért ez a projekt 
likviditási kockázatát nem befolyásolja, az Ózdinvest Kft éves bevétele mintegy 570 millió Ft, így az 
általa megvalósított 6,7 millió Ft értékű projekt tevékenység 50%-ának megelőlegzése nem okoz 
likviditási problémát a szervezet számára. 

Az infláció kezelése: Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Az inflációs 
hatások a költségvetés módosítását nem idézik elő, a projekt pénzügyi megvalósítását nem 
veszélyeztetik.  
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A fejlesztés költséghatékonysága 

A költségvetés tervezése során kiemelt szempont volt a költséghatékonyság elvének érvényesítése, a 
szervezeti költségek optimalizálása, tevékenységek költséghatékony szervezése. A költségvetésben 
kizárólag a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek kerültek tervezésre.  

A projekt összköltségvetése 350 000 000 Ft, mely az alábbi módon oszlik meg a konzorciumi tagok 
között.  

16. táblázat Konzorciumi tagok forrásrészesedése 

Konzorciumi partnerek 
Forrásrészesedés  

Ft 
Forrásrészesedés  

% 

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 343 630 000 98,2 % 

ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és 
Beruházásszervező Kft. 

6 370 000 1,8 % 

Összesen 350 000 000 100 % 

A felhívásban meghatározott belső költségvetési korlátok érvényesítésre kerültek a költségvetés 

tervezésekor, az egyes költségtípusokra vonatkozó konkrét arányokat az alábbi tábla mutatja be:  

17. táblázat Belső költségvetési korlátok érvényesülése a projektben 

Költségtípus 
Előírt 
költségkorlát Költségtípus tényleges 

aránya a projektben 
Költségtípus 
összege (Ft) Legfeljebb Legfeljebb 

Projekt előkészítés, tervezés  5,00 % 4,01 % 14 036 245 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 0,43 % 1 500 000 

Ingatlan vásárlás 2,00 % 2,00 % 7 000 000 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1,00 % 0,86 % 3 000 000 

Projektmenedzsment 2,50 % 2,50 % 8 750 000 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,50 % 0,11 % 370 000 

Egyéb kapcsolódó fejlesztések  40 % 31,80 % 111 314 050     

Legalább Legalább 
 

 

Lakófunkció – önkormányzati szociális 
bérlakásokhoz kapcsolódóan 30,00% 38% 134 421 096     

 

Teljesül továbbá a TOP 4.3.1 Felhívásnak az a kritériuma is, miszerint a TOP 5.2.1 projekt (ESZA 
programok) összegének legalább 30%-át el kell érnie a TOP 4.3.1. (ERFA beruházások) projekt 
összegének: 

18. táblázat Lakásberuházás költségrészesedése a projektben 

 Ft (a)/(b) 

(a) TOP5.2.1 projekt összege 156 000 000 
44,6% 

(b) TOP 4.3.1 projekt összege 350 000 000 

 

Költség-haszon elemzés készítése nem releváns, mivel a projekt nem tartalmaz jövedelemtermelő 
tevékenységet a konzorcium tagjai számára.  

A hatékony tervezéshez elengedhetetlen, hogy a megvalósítók megfelelően ütemezzék a várható 
bevételek és kiadásokat, azok felmerülési idejét. A támogatási összeg 100%-os előleg finanszírozása 
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azt is jelenti, hogy a likviditási elemzés során nem szükséges felmérni a bevételek ütemezett 
érkezését, mert az már rendelkezésre áll. Ugyanakkor fel kell mérni, hogy az egyes tevékenységekhez 
kapcsolódó kifizetések mikor esedékesek. A likviditási tábla tehát azt mutatja meg, hogy a 
konzrociumi tagok számára mikor jelennek meg a kifizetési kötelezettségek. 
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19. táblázat Projekt végső költségvetése és kiadási ütemezése 

  
bruttó költség 

Ft 

2016-2017. 
év 2018.év 2019.év 

 
II.név III.név IV.név I.név II.név III.név IV.név 

Projektelőkészítés költségei 15 536 245  5 588 000 
 

8 921 000 1 027 245 0 0 0 0 

Projekt előkészítő tanulmány 2 159 000  2 159 000               

Megvalósíthatósági tanulmány 2 921 000     2 921 000           

Szükséges műszaki dokumentáció 6 929 000  3 429 000 
 

3 500000           

Hatósági díjak költségei 2 027 245     1 000 000  1 027 245         

Közbeszerzési költségek 1 500 000     1 500 000           

Szakmai tevekénységekhez kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 3 370 000   0 0 600 000 600 000 600 000 600 000 970 000 

Kötelezően előírt szakmai nyilvánosság költsége 370 000 
 

    
  

370 000 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 3 000 000       600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 Beruházáshoz kapcsolódó költségek 322 343 755   0 7 000 000 143 768 759 50 395 495 46 675 495 46 675 495 27 828 513 

Ingatlanvásárlás (3.1.1.) 7 000 000     7 000 000           

Építéshez kapcsolódó költségek - 3.1.1. I.A 134 421 097       134 421 097         

Eszközbeszerzés - - 3.1.1. I.A 6 370 000       
 

6 370 000       

Építéshez kapcsolódó költségek - 3.1.1. II. 9 347 662 
      9 347 662         

Eszközbeszerzés - - 3.1.1. II. 1 200 000 
      

 
1 200 000       

Építéshez kapcsolódó költségek - 3.1.2 A. B, C 44 990 946 
    

14 996 982 14 996 982 14 996 982 
 Eszközbeszerzés - 3.1.2 A. B. C 7 700 000 

          3 850 000 3 850 000   

Építéshez kapcsolódó költségek - 3.1.2 D. 111 314 050 
        27 828 513 27 828 513 27 828 513 27 828 513 

Projektmenedzsment költség 
8 750 000   

1 250 
000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása  7 322 176   

1 046 
025 1 046 025 1 046 025 1 046 025 1 046 025 1 046 025 1 046 025 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség 

1 427 824   
203 
975 203 975 203 975 203 975 203 975 203 975 203 975 

Mindösszesen 
350 000 000 5 588 000 

1 250 
000 17 171 000 146 646 004 52 245 495 48 525 495 48 525 495 30 048 513 
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7 A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

7.1 A menedzsment szervezet bemutatása  

Jelen projekt projekt gazdája Ózd Város Önkormányzat, konzorcium partner az Ózdinvest Kft. A  
projekt menedzsment feladatokat Ózd Város Önkormányzata Projektirodája látja el. A projekt 
menedzsment szervezet, illetve a projektmenedzser személye azonos a TOP 4.3.2 és a TOP 5.2.1 
projektek esetében, megfelelően a Felhívás 3.2 fejezetének 40. pontjának.  A projektmenedzsment 
feladatokat az alábbi személyek látják el: 

Projektmenedzser: Kristonné Sípos Ágnes. 

Projekt asszisztens: Horváth Dániel. 

A projektmenedzser helyettesítését a projektiroda másik projektmenedzsere, Fáklyané Kürti Éva, 
látja el. A projektmenedzser és a projekt asszisztens is rendelkezik a szükséges felsőfokú 
végzettséggel, illetve munkatapasztalattal a tisztség betöltésére. A projektmenedzser korábban részt 
vett szociális célú városrehabilitációs projekt menedzselésében. (A Mellékletben csatolva van a 
menedzser tagok munkakörének leírása, illetve a projektmenedzser szakmai önéletrajza.)  

 A Projektmenedzsment feladatkörébe a projekt irányítása és felügyelete tartozik.   

A projekt előkészítés feladatai:  

Támogatási Szerződés megkötése - folyamatos egyeztetés a Közreműködő Szervezettel  

A beszerzési fázis feladatai - részvétel a beszerzési dokumentációk összeállításában, részvétel a 
beszerzések bírálatában, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződések előkészítése.  

A projekt végrehajtása során elvégzendő feladatok - a külső szolgáltatókkal megkötött szerződések 
alapján az abban foglaltak betartatása, a projekt kapcsán felmerülő pénzügyi-számviteli feladatok 
ellátása, kifizetési kérelmek benyújtása, projekt mérföldkő jelentések benyújtása, folyamatos 
ellenőrzés és monitoring, projektdokumentálás, egyeztetés a Közreműködő Szervezettel.  

A projekt lezárása - projekt zárójelentés benyújtása. 

A projekt menedzsment egy operatív szerv, mely alapvetően a projekt szereplői közötti koordinációs, 
illetve dokumentációs és jelentési feladatokat lát el, illetve követi, hogy a projekt megvalósítása a 
szerződésben vállalt műszaki és szakmai tartalommal valósul meg.  

A Projektmenedzsment működésének főbb szabályai:  

A Projektmenedzsment a működéshez szükséges jogszabályi háttérhez az Önkormányzat belső 
szabályozásának megfelelően jut hozzá.  

A Projektmenedzsment működési feltételeit a projekt forrásai fedezik.  

A működési feltételek biztosítása a Polgármester feladata.  

A Projektmenedzsment üléseinek résztvevői:  

A Projektmenedzsment ülésein a Projektmenedzsment tagok és a pályázat lebonyolításában 
résztvevő egyéb felelősök és meghívottak vehetnek részt, különösen a konzorciumi partner Ózdinvest 
Kft., illetve szükség esetén egyéb részt vevő és együttműködő partner.  

A Projektmenedzsment ülések időpontja:  

A Projektmenedzsment szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. A projektmenedzsment 
összehívását a projektmenedzser kezdeményezi, összeállítja az ülések napirendjét.   
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A projektmenedzsment ülés általános napirendje: az elmúlt időszak feladatainak számonkérése, 
értékelése; beszámolás az aktuális feladatok ütemezéséről, előrehaladásáról; a következő időszak 
feladatainak megbeszélése, kiosztása. 

A jelen projekt megvalósítása tekintetében különösen fontos, hogy a projektmenedzsment teremti 
meg a TOP 4.3.1 és a TOP 5.2.1 közötti összhangot, biztosítja, hogy a két projekt ütemezése a 
Felhívások szerint történjen: egyrészt, hogy a TOP 5.2.1 szociális, foglalkoztatást segítő és 
közösségfejlesztői programjai előkészítsék a TOP 4.3.1 lakhatási és infrastrukturális beruházásainak 
megvalósítását, másrészt hogy a TOP 4.3.1 beruházások megfelelő színteret adjanak az ESZA 
programok megvalósításához. Ennek érdekében legalább évi három olyan projekt menedzsment 
ülést szervez a projekt menedzser, melyen mindkét projekt konzorciumi partnerei (Ózdinvest Kft., 
Abaújrakezdés Alapítvány és Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat) is részt vesznek, így biztosítva a 
két projekt megvalósításának összehangolását.    

A projekt megvalósításának intézményi keretét alkotja a projekt menedzsmenten kívül a Támogató 
Csoport is, mely szintén szerve a TOP 4.3.1 és TOP 5.2.1 projekteknek. A Támogató Csoport 
bemutatása, tagjainak megnevezése a 4.5 fejezetben található. A Támogató Csoportnak 
nélkülözhetetlen szerepe van a két projekt tevékenységeinek koordinálásában, összehangolásában, 
ugyanakkor alapvetően javaslattételi jogköre van, melyekben döntést a projektmenedzsment 
üléseken a konzorciumi tagok hoznak, illetve, ha olyan ügy merül fel, mely önkormányzati döntés 
kompetenciába esik, akkor azt a projekt menedzsment továbbítja az önkormányzat vezetősége felé. 

 

7. ábra Projektmenedzsment szervezeti ábrája 

Önkormányzat

Önkormányzati 
Projekt Iroda

TOP 4.3.1
ERFA

TOP 5.2.1
ESZA

Külső 
megvalósítók

KP-ERFA Ózd 
Invest Kft

KP-2 ESZA
Ózdi Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat

ESZA külső 
megvalósítók

Együttműködő partnerek

TÁMOGATÓ CSOPORT

kapcsolattartás

koordináció monitoring

KP-1 ESZA
Abaújrakezdés 

Egyesület
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7.2 Üzemeltetés és működtetés 

A projekt, mint a Tevékenységek részletes bemutatásánál is látható, több infrastrukturális beruházást 
is tartalmaz, melyek tekintetében meg kell oldani az üzemeltetés és működtetés feladatát. A 
beruházások során létrejött illetve felújított létesítmények Ózd Város Önkormányzatának tulajdonát 
képezik, így az önkormányzat gondoskodik a létesítmények üzemeltetéséről és működtetéséről, az 
alábbi szervezetein keresztül: 

1. Az Ózdinvest Kft. az alábbi létesítményeket üzemelteti: 

a. önkormányzati bérlakások: a projekt keretében felújítandó bérlakásokat (17 db 
szociális bérlakás és 1 db szolgálati lakás), mint az önkormányzati bérlakásállomány 
egészét, továbbra is a cég fogja végezni. A lakáscélú ingatlanok üzemeltetését az 
önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés értelmében végzi a cég. Az 
üzemeltetés pénzügyi forrása a bérbeadásból származó lakbérek.   

2. Ózdi Városüzemeltetési Intézmény (ÓVI) feladatai közé az alábbi létesítmények üzemeltetése 
tartozik majd:  

a. Közösségi ház  

b. Felújított parkok  

c. Parkoló   

d. Hulladékgyűjtősziget  

e. Csapadékvízelvezető rendszer  

f. utak. 

3. Az ÓVI feladatkörébe az alábbi tevékenységek ellátása tartozik: 

- Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő, állami fenntartású 
köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetési tevékenység;  

- Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmények pénzügyi-, 
gazdálkodási, üzemeltetési feladatainak ellátását biztosító tevékenység;  

- Ózd Város Önkormányzata által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények pénzügyi-, 
gazdálkodási feladatainak ellátását biztosító tevékenység;  

- Ózd Város közigazgatási területén belül a közterületek-parkok gondozása, 
csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása, szilárd nem veszélyes kommunális 
hulladékok begyűjtése, elszállítása, nem veszélyes hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása, helyi közutak, hidak fenntartása, építőipari karbantartási munkák 
elvégzése, gyepmesteri szolgáltatás, takarítás, építményüzemeltetés, 
gépjárműjavítás, karbantartás;  

- Közfoglalkoztatás. 

Miután a Közösségi házon kívül, már az összes létesítmény a már létező funkciójával működik tovább, 
a projekt keretében a felújításuk történik, tehát az üzemeltetésükről már eddig is az ÓVI 
gondoskodott. Az üzemeltetés pénzügyi forrása az intézmény bevételei, illetve az éves 
önkormányzati költségvetésben az adott feladatra előirányzott összeg.  

 

4. Városi Rendészet végzi majd a biztonsági kamerarendszer és diszpécser központ 
működtetését.  A szervezet működtetéséhez szükséges forrásokat szintén az önkormányzat 
biztosítja az éves költségvetési rendelet szerint. 
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8  MELLÉKLETEK 

Melléklet 1: Az alábbi, Megvalósíthatósági tanulmányban szereplő térképek 

- Az akcióterület városszerkezeti elhelyezkedése 

- Az akcióterület által magában foglalt tömbök helyrajzi számokkal (Földhivatali térkép) 

- Korábbi fejlesztések városszerkezeti elhelyezkedése a jelenlegi akcióterülethez képest 

- Az akcióterület tulajdonviszonyainak térképi ábrázolása az ingatlanok funkcióinak 
megjelölésével 

- Akcióterületi fejlesztések térképi ábrázolása 

Melléklet 2: Jogosultság igazolása  

- Városi szegregátumokat jelölő KSH térképek a szegregációs mutató 30 illetve 35%-os  
határértékénél,  

- az egyes szegregátumok adatait tartalmazó táblázat,  
- KSH értesítő levele. 

Melléklet 3. Egyeztetések dokumentációja: 

- Megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez kapcsolódó egyeztetések jelenléti íve 
- Egyeztetések összefoglalója 

Melléklet 4. Támogató csoport dokumentációja 

- Alakuló ülés jelenléti íve 
- Alakuló ülés jegyzőkönyve 
- Együttműködési megállapodások 

Mellékletek 5. Projektmenedzsment dokumentációja: 

- szervezeti ábra 
- SZMSZ 
- menedzsment tagok feladatleírása 
- menedzsment tagok önéletrajza 

Mellékletek 6. Polgármesteri nyilatkozat TOP 4.3.1 és TOP 5.2.1 projektek illeszkedéséről 

Melléklet 7. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (III.11) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről  

- hatályban lévő rendelet.  

 

 

 



Mellékletek 1. 

Áttekintő térképvázlatok 

Tartalma: 

- Az akcióterület városszerkezeti elhelyezkedése 

- Az akcióterület által magában foglalt tömbök helyrajzi számokkal (Földhivatali térkép) 

- Korábbi fejlesztések városszerkezeti elhelyezkedése a jelenlegi akcióterülethez képest 

- Az akcióterület tulajdonviszonyainak térképi ábrázolása az ingatlanok funkcióinak 
megjelölésével 

- Akcióterületi fejlesztések térképi ábrázolása 

 

 

 

 

 

 



Az akcióterület városszerkezeti elhelyezkedése 

 

 

 

 

Városközpont



Az akcióterület által magában foglalt tömbök helyrajzi számokkal  az akcióterület belső tagozódását is megjelenítve(Földhivatal térkép) 

 

 

 

 

 



Korábbi fejlesztések városszerkezeti elhelyezkedése a jelenlegi akcióterülethez képest 

Hétes-telep

Velence-telep

 

 

 

 



Az akcióterület tulajdonviszonyainak térképi ábrázolása az ingatlanok funkcióinak megjelölésével 

önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok

vegyes tulajdonú lakóingatlanok

önkormányzati tulajdonú ingatlanok (intézmények)

állami tulajdonú ingatlan (intézmény)

egyházi tulajdonú ingatlanok

1.

2.

3.

4.

5. 6.

1. Szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3. SZGYF Ózdi kirendeltsége
4. Református Egyház Lelkészi Hivatala és Közösségi 
Háza
5. Evangélikus Egyház temploma és Lelkészi Hivatala
6. Alkotmány úti óvoda
7. Református Templom
8. Hajléktalan átmeneti szálló

7.
szegregált tömbök (KSH alapján)

akcióterület határa

önkormányzati tulajdonú telek

8.

 



Akcióterületi fejlesztések térképi ábrázolása 

akcióterület határa

szegregált tömbök (KSH alapján)

közösségi funkciók

lakófunkció

szolgálati lakás

közösségi kert és 
focipálya

játszótér
lakásfelújítás park

park
hulladéksziget

közösségi ház
diszpécseri központ
szolgálati lakás
önkormányzati lakás felújítás

út- és csapadékvíz

csapadékvíz

út- és csapadékvíz

csapadékvíz

csapadékvíz
TOP 5.2.1 projektben

tervezett térfigyelő kamera

 



Melléklet 2. 

Jogosultság igazolása 

 

 

 

 



 

 

 



 

Ózd - Szegregátumok adatai 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett 

területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri 

az 50 főt 
Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mutató megnevezése 

 
 
 
 
 
 
 

Ózd 
összese
n* 

 
 
 

 
1. szegregátum 

(Rózsadomb utca - 

Rózsadomb utca 

északi része második 

keresztutcától - Cser 

utca mindkét oldala - 

Tölgyfa utca mindkét 

oldala - névtelen utca - 

Rendelő utca) 

 
 
 
 
 

 
2. szegregátum 

(Somsály út 

keleti része 

Rózsadomb 

utcától Deák 

útig) 

 

 

 

 

 

 

3. szegregátum 

(Pál gazda 

köz mindkét 

oldala) 

 

 

 

4 

szegregát

um 

(Zrínyi 

Miklós út 

északkelet

i része 

Gyergyó 

utcától - Zrínyi 

Miklós utca 

nyugatra 

forduló 

szakasza déli 

része) 

 

 

 

 

 

 

5. szegregátum 

(Vasvári 

Pál utca 

Csákány utcától 

keletre) 

 

 

 

 

 

6 
 szegregátum 

(Óvoda utca 

mindkét oldala - 

Kiserdő alja 

mindkét oldala - 

Váci Mihály utca 

keleti oldala - 

Szabó Lőrinc 

utca, Újtelep 

utca sarkától 

északra a 

negyedik utcáig, 

keletre az elős 

utcáig) 

 

 

 

 

 

7. szegregátum 

(Toldi Miklós 

utca nyugati 

része - Szondi 

György utca 

déli része- 

Karu utca 

mindkét 

oldala) 

 

 

 

8. szegregátum 

(Sziklás tető 

mindkét oldala - 

Kőalja út északi 

része Sziklás 

tető Damjanich 

út között - 

Akácos út - 

Velence telep 

első 

keresztutca 

nyugatra - 

Velence telep 

első keresztutca 

északra - Petőfi 

Sándor utca - 

Velence telep - 

Volny József út 

- Vasút utca - 

névtelen utca - 

Kőalja út) 

Lakónépesség száma 34481 94 125 60 114 89 709 109 750 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 43,6 33,6 33,3 21,9 39,3 32,3 33,9 26,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,7 46,8 56,8 46,7 61,4 50,6 60,5 54,1 63,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,2 9,6 9,6 20,0 16,7 10,1 7,2 11,9 10,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

24,1 81,8 67,6 71,4 50,0 62,2 66,9 57,6 59,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 10,3 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,6 0,0 1,7 

Lakásállomány (db) 14490 30 37 16 40 24 164 38 236 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,4 80,0 100,0 68,8 37,5 62,5 65,9 71,1 55,5 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

49,2 90,9 66,2 82,1 58,6 75,6 82,1 81,4 73,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül 

SZEGREGÁCIÓS MUTATÓ 

 
18,2 

 
72,7 

 
45,1 

 

57,1 
 

41,4 
 

48,9 
 

59,2 
 

52,5 
 

47,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,7 8,5 32,0 16,1 38,2 23,9 17,4 17,6 25,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 48,8 89,3 63,4 76,5 46,2 63,0 63,6 72,7 58,4 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

36044         

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 47,9 100,0 100,0 100,0 55,2 54,5 83,3 50,0 68,8 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 60,8 80,9 72,0 73,3 70,2 73,0 72,5 67,0 68,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 21,9 77,8 31,4 68,8 14,7 54,2 60,0 66,7 45,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 11,8 22,2 8,6 62,5 11,8 29,2 33,8 27,8 26,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 13,6 81,5 100,0 73,3 38,9 62,5 65,4 66,7 52,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,6 85,2 83,8 26,7 16,7 37,5 26,9 15,2 16,6 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

Mutató megnevezése 

 

 

 

 

 

9. szegregátum 

(Mekcsey István út - 

Istenmező utca - 

Csontalma utca - 

Hétes telep - 

Akácos út) 

 

 

 

 

 

 

10. szegregátum 

(Hétes 

telep - 

Hétes 

völgy) 

 

 

 

 

 

11. 

szegregátum 

(Kossuth Lajos 

utca - Achim 

András utca - 

Tábla út - 

Madách 

Imre 

utca - 

Kőalja út) 

 

 

 

 

 

12. szegregátum 

(Munkácsy 

Mihály út - 

Május 1. utca - 

Szőlőkalja út - 

belterületi határ 

- Lyukó völgy) 

 

 

 

 

 

 

13. 

szegregátum 

(Rozsnyói út - 

névtelen utca 

- Móricz 

Zsigmond 

utca) 

14 szegregátum 

(Dózsa György út mindkét 

oldala vasúttól délre - 

Forrás utca mindkét oldala - 

névtelen utca - Kovács- 

Hagyó Gyula út mindkét 

oldala - Dobó István utca 

keleti része Jánossza 

völgyig - Dobó István utca 

nyugati oldala - Huba vezér 

utca - Előd vezér utca - 

Tétény vezér utca - Álmos 

vezér utca - Ond vezér utca 

- Előd vezér utca - Zsolt 

vezér utca - Mekcsey István 

út - Mekcsey István út 

északi része Tinódi utcától 

Dózsa György útig) 

 

 

 

 

 

15. szegregátum  

(Őrs vezér utca 

leágazó szakasza 

délkeleti része - Őrs 

vezér utca leágazó 

szakasza nyugati része 

első keresztutcától 

délre) 

 

 

 

 

 

 

 

16. szegregátum 

(Bánszállás telep) 

 

 

 

 

 

 

17. szegregátum 

(Semmelweis utca észak- 

déli szakasza) 

Lakónépesség száma 96 359 98 210 81 1150 80 318 74 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 32,3 43,7 26,5 28,1 23,5 33,5 25,0 38,7 21,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,3 52,6 64,3 59,0 60,5 55,2 66,3 58,5 70,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 9,4 3,6 9,2 12,9 16,0 11,3 8,8 2,8 8,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

62,5 89,9 57,1 67,7 49,0 61,4 58,5 84,9 53,8 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

2,4 0,0 8,5 1,6 4,2 2,5 2,3 0,0 2,4 

Lakásállomány (db) 30 53 40 62 24 379 25 113 19 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 66,7 100,0 35,0 64,5 25,0 61,7 64,0 88,5 26,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

69,6 87,3 66,7 73,4 69,4 70,9 84,9 74,7 63,5 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül 

SZEGREGÁCIÓS MUTATÓ 

 

46,4 
 

79,9 
 

39,7 
 

56,5 
 

42,9 
 

49,3 
 

54,7 
 

62,9 
 

36,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

29,3 12,4 31,3 24,6 25,0 27,5 14,3 24,4 32,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 60,0 68,7 42,9 64,3 56,0 58,7 68,0 56,6 47,6 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

         

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

47,1 83,3 47,6 81,8 46,7 64,5 87,5 83,0 84,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

70,8 79,9 68,4 70,5 71,6 74,3 68,8 78,6 60,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 39,3 66,7 32,3 46,8 34,8 37,2 68,0 30,9 34,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

21,4 29,2 19,4 22,6 13,0 20,3 36,0 19,1 10,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

73,1 100,0 25,0 64,3 21,7 57,9 60,9 85,4 26,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 65,4 34,0 10,7 26,8 4,3 24,1 17,4 57,3 0,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mutató megnevezése 

 

 

 

 

 

 

 

16. 
szegregátu
m 

(Bánszállás 
telep) 

 

 

 

 

 

 

17. szegregátum 

(Semmelweis utca 

észak- déli szakasza) 

 

 

 

 

18. szegregátum 

(Bolyki Tamás utca 

északi része Kölcsey 

utcától - névtelen utca 

- Nagy Imre út - Bolyki 

főút - Lehel vezér út - 

névtelen utca) 

 

 

 

 

 

 

19. szegregátum 

(Tinódi utca - Etele utca - 

Honvéd utca - Mekcsey 

István út) 

 

 

 

 

 

 

20. szegregátum 

(Tábla út - Hunyadi 

János utca - Kőalja út 

- Mátyás király utca) 

 

 

 

 

 

 

21. szegregátum 

(Sajó utca - Center út 

- belterületi határ) 

Lakónépesség száma 318 74 62 223 68 60 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 38,7 21,6 25,8 20,2 19,1 11,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,5 70,3 61,3 66,8 57,4 60,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 2,8 8,1 12,9 13,0 23,5 28,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

84,9 53,8 50,0 49,7 43,6 50,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 0,0 2,4 6,1 3,8 9,1 9,8 

Lakásállomány (db) 113 19 17 81 25 27 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 88,5 26,3 52,9 37,0 4,0 51,9 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

74,7 63,5 68,4 60,4 59,0 72,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül 

SZEGREGÁCIÓS MUTATÓ 

 

62,9 
 

36,5 
 

44,7 
 

37,6 
 

35,9 
 

41,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 24,4 32,8 31,0 37,5 34,8 25,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,6 47,6 58,8 46,3 57,1 72,0 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható 
elő, szegregátumokra nem 

      

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

83,0 84,2 76,9 67,2 37,5 60,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 78,6 60,8 58,1 53,8 63,2 75,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 30,9 34,5 50,0 40,8 36,0 33,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

19,1 10,3 26,9 26,2 28,0 13,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

85,4 26,3 52,9 25,4 4,0 50,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 57,3 0,0 5,9 9,0 0,0 4,2 

 



     Járásszékhely város 

 
Tisztelt Partnerünk! 

 
 
 
Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található 
szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében 
meghatározott szegregációs mutató alapján történt. A szegregációs mutató a 2011-es 
népszámlálási adatokból állítható elő. A 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak szerint azon 
területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15–59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 
 
Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek két áttekintő kartogramot, amely jelzi, hogy a 
településen belül mely területek felelnek meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett 
terület kritériumának. 
 
Az egyik áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a 
térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az ilyen 
területek szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a 
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–34% 
= világoszöld, 35–100% = sötétzöld) 
 

 
 
A másik áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen 
mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a 
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–
100% = lila) 
 

 
 
A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen 
található szegregátumokat térképen nem tudjuk ábrázolni. 
 
A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs 
mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.: 
kollégium, idősek otthona, hajléktalanszálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. 
 
A megküldött térképeken bekarikáztuk azokat a területeket, amelyeken a magánháztartásokban 
élők száma meghaladja az 50 főt. Ezen területekről szegregátumonként kartogramot készítettünk, 
így remélhetőleg hatékony segítséget tudunk nyújtani Önöknek a szegregációs területek pontos 
beazonosításához.  

 
 
Üdvözlettel 

 
 

Központi Statisztikai Hivatal 
Népszámlálási főosztály  
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Melléklet 3. 

Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozásához folytatott egyeztetések 

Emlékeztetők 

 

2018.06.05 Ózd, Polgármesteri Hivatal 
Kristonné Sípos Ágnes, projektmenedzser, Ózd Város Önkormányzata, (Ö) 
Füzér Gabriella, Abaújrakezdés Egyesület, (A) 
Dr. Tóth Andrea, Ózdinvest Kft, ügyvezető igazgató (ÓI) 
Somogyi Eszter, Városkutatás Kft., tervező (T) 

A megbeszélés célja annak megbeszélése, hogy  

- milyen információkra dokumentumokra van szükség az MT elkészítéséhez,  
- milyen módosítások történtek a TOP 4.3.1 projektben a támogatási döntésben csökkentett 

költségvetés miatt 
- TOP 5.2.1 projektben milyen tevékenységek szükségesek a lakhatási tevékenységek 

megvalósításához kapcsolódóan (lakásfelújítás, mobilizáció, legalizáció).  

(Ö): megküldi a projekttervezet módosításait: költségvetés, tevékenység leírások, alapvetően a 
projekt szakmai tartalma nem változott. 

Kimaradó módosuló elemek: 

- játszótér, más forrásból kismértékű felújítás: EU-s szabványoknak való megfelelés, 
balesetveszélyes elemek eltávolítása, újrafestés. Közösségi program keretében újul meg a 
TOP 5.2.1-ben, a költségvetés tartalmaz anyagbeszerzést 300 ezer Ft ezt hsználják fel.  

- focipálya és közösségi kert műszaki tartalom egyszerűsítés, focipálya áthelyezése 
- közterületek – egyes útburkolatokat önkormányzati saját forrásból hoznak rendbe a 

csapadékvíz csatorna felújítása után  
- kevesebb biztonsági kamera lesz 
- Váci Mihály utca 5, szám alatt ingatlan felújítása kikerült a projektből. 

Közbeszerzés két ütemben valósul meg, első ütemben a Váci Mihály utcai lakások felújítására írják ki, 
így az már augusztus végén megkezdődhet. 

(ÓI): Új telep 1 szám alatt egy magántulajdonos van, vele egyeztetnek, és még 1 bérlő van, akit nem 
találnak. A Váci Mihály utcai lakások felújítása során részben ide fognak költözni a lakók ideiglenesen.  

A mobilizációhoz: még nem tudják pontosan mely családokat fogja érinteni, Ózdinvest Kft, jól ismeri a 
bérlőket, tudják kik szeretnének elköltözni a Váci Mihály utcai lakásokból. De meg kell felelniük az 
uniós forrásból felújított lakások bérbeadási feltételeinek – végrehajtható jövedelemmel kell 
rendelkezniük. 

Lakásrendeletet megküldi tervezőnek, következő alkalommal átbeszélik, hogy milyen pontokon lehet 
szükség a rendelet módosítására. Legalizációhoz milyen feltételeket kell teljesíteni. Ózdinvest már 
összes lakás használónak (jogcímnélküliek), hogy mit kell tenniük, hogy bérleti szerződést 
köthessenek, akinek van tartozása azt törleszteni kell és 6 havi rendszeres fizetés a szerződéskötés 
előtt. 
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Ózdinvest következő megbeszélésig felméri, az önkormányzati lakásokban kik a bérlők és használók, 
illetve a hátralék helyzetet. Felmérik a közműbekötések (áramszolgáltatás) szabályosságát, villanyóra 
meglétét.  

ÓI elmondta még, hogy minden önkormányzati lakásba szeretnének kártyás villanyórát, a 
szegregátumban a költségvetésben rendelkezésre álló 3 millió Ft-ból kb. 30 db villanyóra szerelhető 
fel. A kártyás villanyórák önkormányzati tulajdonba kerülnek. 

Ózdinvest tapasztalata az utolsó bérlemény ellenőrzés kapcsán  a Kiserdőalján, hogy az ingatlanok 
jobban rendbe vannak tartva 

(A): A szociális munkások elsősorban a Váci Mihály utcai háztartások helyzetét, tervező készíti a 
kérdőívet, ami szükséges ahhoz, hogy friss információ legyen a háztartásokról. Megnézi, hogy az 
egyes területekről hány háztartás van bevonva (Váci Mihály felújítandó lakások, Kiserdő). 

Mobilitási terv – lépcsős mobilizáció végrehajtásához elkezdik felmérni a háztartások költözési 
szándékait, és anyagi helyzetét, ez utóbbi a legalizációhoz is szükséges. Megnézik, kinek van szüksége 
végrehajtható jövedelemmel való rendelkezésre – bejelentett munkahely, juttatás (nyugdíj, 
rokkantsági ellátás stb.) 

Gondot jelent, hogy a családok még mindig titkolják az adósságukat a szociális munkás előtt. Több 
bizalomra van szükség. 

Következő megbeszélés időpontja: 2018. június 15 

 

2018.06.15 Ózd, Polgármesteri Hivatal 
Kristonné Sípos Ágnes, projektmenedzser, Ózd Város Önkormányzata, (Ö) 
Füzér Gabriella, Abaújrakezdés Egyesület, (A) 
Dr. Tóth Andrea, Ózdinvest Kft, ügyvezető igazgató (ÓI) 
Somogyi Eszter, Városkutatás Kft., tervező (T) 

Téma: Lakásrendelet részletes átbeszélése, legalizáció folyamata, feltételei és a szociális munka 
ehhez hogyan kapcsolódhat. 

Végül megállapításra kerül, hogy a lakásrendeletet egy ponton szükséges átalakítani:  

- az uniós forrásból felújított lakások esetén a bérleti szerződést a fenntartási időszak végéig 
kell megkötni (projekt zárás + 5 év) 

(A): A Váci Mihály utcai lakók felmérését célzó kérdőív áttekintése. Megállapodnak a tervezővel, hogy 
rövid felmérés legyen, a családokról sok információ van. Célzottan a lakáshelyzet, lakásköltségek, és a 
foglalkoztatási – jövedelem helyzetet mérje fel. 

A kérdőívet a TOP 5.2.1 szociális munkásai kérdezik le a családoktól.  

A szociális munkát nyáron és ősszel a lakhatási kérdésekre fogják fókuszálni, illetve a 
közösségszervezővel is egyeztetnek, hogy vegye fel a témák közé.  

A lakhatási workshop szervezésének megvitatása: kik legyenek az elsődleges célcsoport. 
Magántulajdonosok is kerüljenek bevonásra. Önkormányati lakásban élőknél az Ózdinvest Kft tud 
segíteni állapotfelméréssel – hol milyen munkát lenne fontos megcsinálni. 
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(Ö). beszámol, hogy az MT –hez szükséges anyagok, dokumentációk összegyűjtése hol tart, 
egyeztetésre kerül, hogy eddig mi lett megküldve. 

 

 

2018.07.04 Ózd, Polgármesteri Hivatal 
Kristonné Sípos Ágnes, projektmenedzser, Ózd Város Önkormányzata, (Ö) 
Füzér Gabriella, Abaújrakezdés Egyesület, (A) 
Dr. Tóth Andrea, Ózdinvest Kft, ügyvezető igazgató (ÓI) 
Molnár Tímea, Ózdinvest Kft, 
Somogyi Eszter, Városkutatás Kft., tervező (T) 

(ÓI): Megkezdték az akcióterületen, szegregátumban a lakások közműbekötések felmérését. A héten 
tudják küldeni az adatokat. 

Tervezővel egyeztetik, hogy melyik területre még milyen adatok kellenek – lakásban élők száma adat 
rendelkezésre áll. 

(Ö): Elmondja, hogyan történik a projektben a TOP 5.2.1-ben adósságokkal kapcsolatos 
háztartásgazdálkodási tanácsadás. A két szakember családokkal külön dolgozik, egyszerre több 
családtag van jelen, így meg tudják beszélni a családban vitás kérdéseket is. Így hatékonyabb mint a 
csoport munka. 8-14 család tud bekerülni a programba.  

(A): Közösségfejlesztő szakember külön dolgozik a Kiserdőalján lakó emberekkel, legutóbbi 
találkozókor közösen kezdték el feltérképezni a legfőbb problémákat.  

2018.07.04 ÓZD Szenvedélybetegek Nappali ellátója, közösségi terem 

Füzér Gabriella, Abaújrakezdés Egyesület, (A) 
Kulcsár Kinga, TOP 5.2.1 projekt szociális munkás 
Pappné Bodolai Rita, Szaklice Egyesület, TOP 5.2.1 Közösségfejlesztő 
Somogyi Eszter, Városkutatás Kft., tervező (T) 

Téma: szociális munka ütemezése a legalizáció érdekében, közösségfejlesztő hogyan segítheti a 
lakhatási problémák tudatosítását a lakosságban. 

Lakásfelújítási workshop kulcsfontosságú, hogy a lakók elkötelezettebbé váljanak a lakhatási 
problémák megoldása iránt. Közösségfejlesztő – ne a szociális munkások mondják meg, hogy ki vehet 
részt, hanem a lakóknak kelljen tenni valamit, hogy részt vehessenek. Erre írjanak ki „pályázatot” a 
lakók között.  

A projekt megvalósítók és érintett szervezetek között az együttműködés még nem megfelelő, egy 
workshopra lenne szükség,  melyen az érintett szervezetek (Támogató Csoport) ki tudják találni, 
hogyan tudnak hatékonyabb egy cél eléréséért dolgozni!   

Váci Mihály utcai terepbejárás, lakókkal beszélgetés.  
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Melléklet 4. 

Emlékeztető 

2017. szeptember 26. 

 

Készült: TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 számú „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális 
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok” című projekt Támogató csoport 
alakuló ülésről 

Helyszín: Polgármesteri hivatal hivatalos helyisége 

Dernei Balázs, a projekt szakmai facilitátora köszöntötte a jelenlévőket, rövid tájékoztatót 
tartott a projektről, azok különböző elemeiről, a konzorciumi partnerek feladatairól. 

A reformátusok elmondták, hogy ők szívesen foglalkoznak gyerekekkel is, vannak 
programjaik ill. önkénteseik, akik segítik a munkájukat. 

A Foglalkoztatási Osztály képviselője elmondta, hogy állásbörze már nem szokott lenni, 
inkább az egyéni álláskeresés működik napjainkban. 

Dernei Balázs megkérdezte a jelenlévőket, hogy szeretnének-e külön munkacsoportokat 
alakítani a különböző feladatcsoportokra, de egyhangúan mindenki azt kérte, hogy együtt 
tartsuk a következő üléseket is, mindenki tudjon mindenről. Abban maradtak, hogy 2-3 
havonta fog ülésezni a csoport. 

Kérték, hogy kapjanak egy részletesebb tájékoztatót a projektelemekről, ami alapján 
gyűjthetik a hasznos ötleteket, javaslatokat. 

Megbeszéltük, hogy küldünk mindenkinek egy projektösszefoglalót ill. a PET-et. 

A jelenlévők javasolták, hogy a Máltai Szeretetszolgálatot is vegyük fel a csoport tagjai közé, 
hiszen ők is dolgoznak az akcióterületen. Kristonné Sipos Ágnes vállalta, hogy felveszi velük 
a kapcsolatot. 

 

 

- kmf – 

 

 

Kristonné Sipos Ágnes 

projektmenedzser 
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Jelenl6ti fv
TOP-5.2. 1.-1 5-BO 1 -201 6-000 1 0 azonosft6sz6m fi ,,62d Uj telep-Kiserd6alj a
v6rosr6sz szociflis rehabilitAci6j6t kis6rti helyi szintii komplex programok"

megnevez6sfi projekt

-f6mogato csoporl alakul6 iil6s

Idripont:2017 . szeptemb er 26.
Helyszin: Ozdi Polgfrmesteri I{ivatal 2. emeleti tfrgyal6
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A projekt az Eu16pai Uni6 tiimogatdsdval, az Eu16pai Szocid jis Alap
tdrsfi nansziroz6sav al valosul meg.



Wl+ .tt l2.ts

EgyiiltmIktjd6si Meg6ltapod6s

TOP,5.2. t- l5-BOt -2016-00010
,,62d Ujtelep-Kiserd6alja virosr6sz szocielis rehabilit6ci6jet kisdr6 helyi szintii komplex programok,,

Amely l€trejott egyrdszrol Ozrl V{ros Onkorminyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r l.
kdpviselii Janiczak Drvid polgermester), tovdbbiakban Fop6lyaz6. masr6szrdl a Magyar Mdttai
Szeretetszolgilat.Egy€siilet (szdkhely: Il25 Budapest. Szarvas C6bor it 58-60. k€pviseli: Kozma
Imre elndk), tov6bbiakban egyiittmiikdd6 panner k6zijft a mai napon ds az al6bbiak szerinr:

1. F6pAlyaz6 a TOP-s.2.t-t5-BOl-20t6,000t0 sz6nrLi projekt keretdben az,,Ozd Ujtetep-
Kiserd6alja vdrosrdsz szocidris rehabiritdcioj.it kisdro heryi szinrii komprex programok,i cirnri
projekl sikeres megval6sil6sa 6rdck6ben 'l imogat6i Csoponor kivan litrehozni. melyben
E$iil1mijk6d6 panner is rdszl \esz.

2. F6pdly:izo es Egyijnmrjk6d6 partner kijetentik. hogy a Tanrogaro Csoport feladata a
teleptil6srehabilitaci6s projekt tarrarm6nak v6gregesirese. a projeki trirsadarmi bevoniis6nak
biztositasa. A T6mogat6 Csoponnak fontos szerepe van a c6lcsopon el6r6s6ben,
megsz6litdsiiban, a program kommunik6ci6jeban. az eredmenyek elter.jesadsiben.

3. Egyiittmrikdd6 partner villalja, hogy lehel6s€geihez menen mobiliz6lja a c€lcsoportot, reszr
vesz az akci6teriileti fejlesztes sziiksdgleteillek meghaterozisaban. hozzijrirul a projekt
ta(almdnak \ eglegesire.ehe,, ei rneg\ alo.rta\;ho,,.

4. Az egyijttmijkdd6 partnerek kijeleDtik, hogy a program megval6sitasa sor6n rendszeresen
informeci6t cserdlnek egymessat az esetteBes tapaszralarok;I, rov6bb6 kijelentik, hogy a
projektben a legjobb tudasukDak megfelel6en k6zrem(k6dnek.

5. JeleD megellapod6s az l. ponrban szerept6 projekt fizikai zeftisriig, el6relethat6lag 2020.
szeptember 10. napjdig tan.

A felek a feDti megellapodesl m;nt akaralul[al rnirrdenhen rnegeglezg!!.:l!asas ut6n aLiirtek.

rett: oza. :ott.0l..J5.,t
/' /t

d,,a
Flr I t l\/.oLCAL/\T

i! \r li\ \R F\'a{6t Rf,cno

&! r{1-

szecxenyr0

]**:::r:. ![I BEFEKTETES A JOvOBE



Kristonn6 Sipos Agnes

Felad6:
Kiildve:
Cimz€tt:
r,ttgyi ,4

Zsigray Ardd <zsigray.arpad@borsod.gov.hu >

p6ntek 2018. febru6r 23 7:57

kristonne@ozd.hu
Vi6: Egyuttmukodesi megallapodas-ozdi J6r6si Hivatal

Tlsztelt Asszonyom!

A projekt dokumentumait Sttekintve nem l6tjuk 6rtelm6t megi6llapod5sban r6gzitenl aa, ami t6rv6ny 6ltal determin6lt
tev6kenys6geink szolgeltat6saink kiiziitt szerepel.
Foglalkozat6si Osa6lyunk k6szs6ggel 6ll rendelkez6sre e keretek kdz6tt a projekt m€val6sitiisiiban.

Tisztelettel;

Zsigroy Arp^d
hivotolvezet6
I -A-Z M egye i Kornd nyh ivoto I
6zdi Jdtdsi Hivotolo

>>> <kristonne@ozd.hu> 2018.02.09. 11:16 >>>
Tis2telt ZJig.ay ir!

A mtltkori szem6lyes megbeszaldsiink alapjCn csatoltan kiildiim a TOP-5.2.1 projekt iivid iisszefoglal6jCt 6s az

egytttm0kitdCsi metdllapod6s teNezetdt, amellyel a Fogla lkoztatCsi Osztd lyt szeretndnk bevonni a Tdmotat6
csoport munkijdba. K6rem ndzzdk meg a csatolt dokumentumokat 6s amennyiben lehet6s€8et l6tnak az

egytttm0kitdCsre, akkor az arra jotosult irja al6 a megiillapodSst az ondknek medeleld form6ban.
lnt6zked6sdt el6re is kiisziiniim,
Udvtiztettel:

g(rt!tu n 6F! odg,,!

6,tqa-t
J@dd qdrdtr, * r.

d.L, e2o/228482t, &18 15, 4, Nl 12fr

^.Elt Kosz6n6m, hogy meggondolja, kinyomtassa-e paplrra ezt a levelet, s ezzel v6di otthonunkat, a Foldet

Please do not print this e.mail unless necessaryl Thank you for your co-operation in saving our home, the Earthl

Az em. rinyqrbiisit meqEl6z&n gondolion a t€ma{!et€!



Ery tthik0d6si Megdllapod{s

TOP-s.2. r-t5-BOl-2016-00010
,,02d Ujtelep-Kiserd6alja v6rosrdsz szocialis rehabilitdci6jdr kisdr6 helyi szintii komplex programok,,

Amely ldtrejdtt egyr6szr6l 6zd Vdros Onkorm{nyzlts (szdkhely: 3600 6zd, V6rosh6z t6r l.
!6pvis€li: Janjczak Ddvid polg6mester), tov6bbiakban F6pely6z6, m6srCszr6l az 6zd ts T6n5ge
Szoci{lis, Eg5szs€gliryi €s cy€rmekj6t6ti Integr6lt Int6zm6ny (szdkhely: 3600 Ozd, Ok6b€r 23. t6r
1., kdpviseli:_ ES/ed cr6ra megbizott igazgat6), tovabbiakban eryUttmikddd partn;r kdzdtt a mai
napon 6s az alabbiak szerint:

l. F6p6lyiz6 a TOP-5.2.1-15-BOI-2016-OOOIO szimi projek keretdben az ,,62d Ujtelep
Kiserdoalja v{rosresz szocidis rehabilitdci6j& kisdrd helyi szint0 komplex programok,i ctmf
projek sikeres megval6sitjsa erdekdben T6mogat6i Csoportot klv6n l6treho'zni, melyben
Egy0ttrniiktld6 partner is r6szt vesz.

2. Fbp'ly_626 6s Egy ttmtk6d6 paflner kijelentik, hogy a T6mogar6 Csoport feladata a
telepUl6srehabilitdci6s projekt tartalmdnak vdglegeslt€se, a projeki tdmadalmi bevon6sdnak
bizosit sa. A T6mogat6 Csoportnak fontos szerepe van a c6lcsoport el6r6s6ben,
megszdlitds6ban, a progrtun kommuniMci6jeban, az eredmdnyek elterjesrdsiben.

3. Egyilttmflkddd partner v6 alja, hogy lehet6sdgeihez m6rten mobilizdlja a cdtcsoponot, reszt
vesz- az akci6teriileti fejlesztds szilksdgleteinek meghat6roziseban, hozz6j6rui a projeh
tartalmanat v6glegesitdsdhez ds megval6sitfua.ho

4. Az eg/Uttmiikdd6 pamerek kijelentjk, ho$/ a program megvaldsitasa sor6n rendszeresen
informAci6t cse.dlnek e$/mdssal az esetleges tapasAalatok6l, tovabbe kijelentik, ho$/ a
projektben a legjobb tuddsuknak megfelel6en kdaemokttdnek.

5. Jelen megelhpod6s az l. pontban szerepl6 projekt fizikai z6t6s6i}, el6ret6that6lag 2020.
szeplember 30. napjdig tart.

A felek a fenti megdllapodast, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elolvasfu uten aHirtdk.

x"rt' Ora, zorr...Ql...1!

l1-

szicxervrQ

li:rl'J"itytt,"E

.!:
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Eryltttmiik6d6si Meg{I.pod{s

TOP-s.2.1-15-BOl-2016-00010
,,62d 0jtelep-Kiserd6alja verosr6sz szociilis rchabilitricidjet kiser6 helyi szintii komplex programok,'

Amely litrejiitt egrdszrtil 6zd V{ros onkormlqzat. (sz6khely: 3600 6zd, V6rosh6z t€r 1.
k€pviseli: Jaoicza.k D6vid polgAmester), toldbbiakbaD F6piilyriz6, mrisrdszr6l a [. J{tros pll
Krtolikus Aftstlnos Iskoh (szekhely:3600 6zd, Bem ft 8., k€pviseli: Kocska Agnes
intdzrn6n),reze16), tovrbbiakban eryottmikiid6 partner kiizftt a mai napon 6s az abbbiak szerint:

l. FLpmyiab a TOP-5.2.1-15-BOI-2016-00010 szimn projekt keretdben az ,,OzA Ujtetep-
Kiserdij,alja varosrdsz szoci,lis rehabilitici6j6t kis€rii helyi szintt komplex programok,, cimii
projek sikeres megval6siLesa erdek6ben T6mogat6i Csoportor kivAn l6trehozri, melyben
Egyuftmiik6d6 partner is risa vesz.

2. F6pAlyAz6 6s Eryuttrnfikdd6 partner kiielentik, hogy a T6mogar6 Csopo( feladata a
teleptil6srehabilit6ci6s projek tanahanak viglegesltese, a prcjekt rirsadalnd b€vonds.inak
bizositri,sa. A T6mogat6 Csoportnak fontos szerepe van a celcsoport el6res€ben,
megsz6lit6srban, a program koDmunikeci6jeban, az eredm6nyek eltedesztds6ben.

3. Egyiiftmtkijdd parmer villalja, hory lehettisegeihez mdrten mobilizilja a c6lcsoportot, reszt
v€sz az akci6tedileti fejlesz6s sziiksdglereinek meghati(oaeseban, hozz6jArul a projekt
tartalmenak vdglegesites€hez 6s megval6sitasAhoz.

4. Az e$/IftmtkM6 partnerek kijelentik, hogy a program megval6sitAsa sor6n rerdszeresen
informdci6t cserclnek egyMssal az esetleges tapasztalatok6l, tovabbA kijelentik, hogy a
projektben a le&iobb tudrsuknak megfelel6en kdzremik6dnek.

5. Jelen megillapod,is az l. pontban szerepl6 projekt fizikai zinisiig, el6r€l6that6lag 2020.
szeptember 30. napjeig tart.

A felek a fenti meg6llapodest, mint akaratukkal mindenbe[ meges/ez6t elolvas:is unin alairtak.

Kelti ozn,2otf..o2.t2 ' -, \

t :l\
Egyiittmfikttd6 parlner k6pvisel6.je /fL

n,l{.D-/

\'. --
iikdd6 partner fenntart6jAnak

j6vAhagy6sa

/.otcv4t

rn6
SZECHENYI

Eur6p.l Unl6
Eur6pai SzociAlis

MAGYARORsZAC
KoRM/iNYA BEFEKTETES a JovOBE



Egyittmiik6d6si Meg{Uepod{s

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010

,,62d Ujtelep-Kiserd6alja v6rosr6sz szocielis rehabililici6j6t kis66 helyi szintii komplex progmmok,,

Amely l6trej6tt eyresa\l 6zd v{ros ODkormitryz.te (sz6khely: 3600 ozd, vdroshaz ter L
k6pviseli: Janiczak Devid polgimester), lovdbbiakban F6pdly6zo, mesreszrdl a Mrg/rr Reformdtus
Szerehzolgilat Alapik{ny (sz6khely: 1146 Budapest, Hung6ria kajrut 200., k6pvis€li: Ol6h tstvrn
eln6k), tovebbiakban egyiittmiktid6 partner kitztttt a mai napon 6s az al6bbiak szerint:

1. F6pelyiz6 a TOP-5.2.1- l5-BO l-2016-00010 sainrt projekt keret6b€n a, ,,621 Ult Lp-
Kiserd6alja virosresz szocialis rehabilitici6jit kis6r6 helyi szintfi komplex programok" cimt
projekt sileres megval6sitrisa 6rdek6ben Timogat6i Csoportot kiv6n l6trchozri, melybcn
Eglrlttmffk6dd parmer is r6szt vesz.

2. F6pilyi.,,6 6s Egynftnnkitd6 partner kij€lentik hogy a Timogalo Csopon feladara a
telepiil6srehabilitaci6s projekt tanalminak v6glegesit6se, a projek tirsadalmi bevon6sanak
biztositisa. A Trmogat6 Csoportnak fontos szerepe van a c6lcsoport el6r€s6ben,
megsz6liliseban, a progmm kornmunikici6j:iban, az eredm6nyek eltedeszt6s6ben.

3. Egyiittrniikitd6 partner v6llalja, hogy lehet6s€geihez m6rten mobilizilja a celcsoportot, r6szt
vesz az akci6teriileti fejlesztes sziils6gleteinek megharirozisaban, hozaijrirul a projekt
tartalm6nak v6glegesit6s6hez 6s megval6sitisrihoz.

4. Az egFttrnfi*itd6 partnerek kijelenti]q hogy a progarn megval6sit sa soriin rendszeresen
hforrn ici6t cser6lnek eg),m.issal az esetleges tapasztalatok6l, tovAbba kijelentik, hogy a
projektben a legjobb tud,isuhak megfelel6en kijaemfi k6dnek-

5. Jelen m€galhpod.is az l. pontban szerepl6 projek fizrkal ztu{saig. elitrehthat6lag 2020.
szeptember 30. napjaig tart.

A felek a fenti megilhpod.isl mint akaratukkal mindenben meg€gyez6tjlolvastu urin aHirttk.

Kelt: 624 2or8..9l..lf:

Eg)/iithlfitdd6 partner kepviseloje

. },{prr Rcfonnittrr
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E$/iittmff k0d6si Meg{tlapod6s

TOP-s.2. l-l 5-BOt -20 I 6-000 I 0

,,62d Ujtelep-Kiserd6alja virosrdsz szocialis rehabiliteci6jet kis6rd helyi szint6 komplex programok',

Amely ldtrejiitt egyrdszr6l Ozd V6ros Onkormdoyzate (sz6khely: 3600 6zd, V6rosh6z tdr l.
k6pviseli: Janiczat David polgarmester), tovebbiakban F6p6ly6z6, mesriszrdl az 6zd Virosi
Rendesz.et (sz€l{hely: .1600 Ozd. Zrinyi Mikl6s [r 5., k6pviseli: Ta]j6n R6bert rend6szervezet6),
tovdbbiakban egyiiftmiikdd6 partner kirzdtt a mai napon es 

^z 
alabbiak szerint:

l. Fbpelyaz6 a TOP-5.2.1-15-BOl-2016-00010 szimi projekr kerer6ben az ..62d Ujtetep-
Kiserdtialja v6rosr6sz szoci6lis rehabilit6ci6j6t kis6rd helyi szintri komplex progmmok" cimii
projekt sikeres megvaldsitisa irdek6ben TAmogat6i Csoporrot kivdn l€trehozni, melyben
Egyiiflmiikddii panner is rdsTl \esz.

2. Fttp6lyAz6 6s Egyiittmrikitd6 panner kijelentik, hogy a Temogar6 Csoport feladata a
telepiil6srehabilit6ci6s projekt rarralmenak v6glegesitdse, a projekt Lirsadalmi bevondsenak
bizositesa. A Trmogat6 Csoportnak fontos szerepe van a cdlcsoport el6r6sdben,
megsz6litesAban, a program kommunikeci6jeban, az eredmdnyek elterjesz6sdben.

3. Egyiittmrikdd6 panner v6llalja, hogy lehet6segeihez mdrten mobilizilja a c6lcsoponot, r6szt
vesz az akci6telileti fejlesztds sziiksdgleteinek meghareroziseban, hozzijarul a projekt
tartalmenak v€glegesitdsdhez ds megval6sitisehoz.

4. Az egyiittmiikitd6 partnerek kijelentik, hogy a program megval6sit6sa sordn rendszeresen
inform6ci6t cser6lnek egymissal az esetleges tapasztalatokr6l, tovibbe kijelentik, ho$/ a
projektben a legjobb tuddsuknak megfelel6en kdzremiikddnek.

5. Jelen meSallapodas az L pontban szerepl6 projekt fizikai zArls|ig, el6rehrhat6tag 2020.
szeptember 30. napj6ig tart.

A felek a fenti megr{llapodast, mint akaratukkal mindenben

xett:oza, zo t t. . .Q J., ! ,"2:

(--
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Melléklet 5. 
 
Projektmenedzsment  
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat célja az: TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014  „ÓZD Újtelep – 
Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz 
kapcsolódóan” című projektrészt vevő szereplők feladatkörének és az együttműködésük eljárási 
rendjének meghatározása. A Szabályzat hatálya kiterjed az Ózd Város Önkormányzata szervezetén 
belül működő, a jelen projekt megvalósítására létrehozott Projektmenedzsment szervezetére és 
annak valamennyi tevékenységre, valamint a projekt megvalósításában résztvevő más szereplőre. A 
dokumentum továbbá meghatározza a jelen projekthez szervesen kapcsolódó, ahhoz az ESZA 
programokat biztosító TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja akcióterületen élők 
társadalmi integrációját célzó komplex program” nevű projekttel való együttműködés módját. 
Szükséges kiemelni, hogy a két projektnek a projekt menedzsere ugyanaz a személy.  

A Projektmenedzsment bemutatása  

A Projektmenedzsment Ózd Város Önkormányzatának munkaszervezete, amelynek feladata a projekt 
hatékony megvalósítása, a támogatás szabályszerű felhasználása.  

A projekt irányítását és felügyeletét Projektmenedzsment végzi, amely tagok mindegyike a projekt 
lebonyolításához szükséges megfelelő képzettséggel, referenciával és projektekben szerzett 
tapasztalattal rendelkezik.  

Projektmenedzser: Kristonné Sípos Ágnes. 

Projekt asszisztens: Horváth Dániel. 

A Projektmenedzsmenttel kapcsolatos egyéb feladatok (jogi ellenőrzés és szakértés, és egyéb a 
megvalósítással kapcsolatos feladat) ellátását külső szereplők végzik, amelyek kiválasztását az előírt 
szabályoknak és a hatályos közbeszerzési szabályoknak és az előírt szakmai kritériumoknak 
megfelelően folytatjuk le.  

A Projektmenedzsment egy operatív szerv, amely alapvetően a projekt szereplői közötti koordinációs, 
illetve dokumentációs és jelentési feladatokat lát el.  

A Projektmenedzsment feladatai  

A projekt előkészítés feladatai:  

Támogatási Szerződés megkötése - folyamatos egyeztetés a Közreműködő Szervezettel  

A beszerzési fázis feladatai - részvétel a beszerzési dokumentációk összeállításában, részvétel a 
beszerzések bírálatában, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződések előkészítése  

A projekt végrehajtása során elvégzendő feladatok - a külső szolgáltatókkal megkötött szerződések 
alapján az abban foglaltak betartatása, a projekt kapcsán felmerülő pénzügyi-számviteli feladatok 
ellátása, kifizetési kérelmek benyújtása, projekt mérföldkő jelentések benyújtása, folyamatos 
ellenőrzés és monitoring, projektdokumentálás, egyeztetés a Közreműködő Szervezettel  

A projekt lezárása - projekt zárójelentés benyújtása.  



A Projektmenedzsment tagok feladatköre  

A projektmenedzser feladatköre  

- Ózd Város Önkormányzata képviselete az Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet és más 
külső szervek előtt  

- A projektmenedzsment munkájának irányítása, a vezetői feladatok ellátása  

- A projektben résztvevő munkatársak munkájának irányítása;  

- Szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása a támogatási szerződéssel összhangban  

- A projekt ütemterv szerinti, hatékony megvalósításának koordinálása  

- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal  

- A mérföldkő jelentések elkészítésének irányítása, benyújtása  

- A Projektmenedzsment üléseinek összehívása  

- Változás-bejelentések, módosítási kérelmek benyújtása  

- Az indikátorok teljesítésének felügyelete  

Pénzügyi munkatárs:  

- A projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok irányítása  

- A vonatkozó uniós és hazai pénzügyi szabályok figyelemmel kísérése és betartása  

- A pénzügyi teljesítések felügyelete, a szükséges korrekciók elrendelése, a költségvetés terv 
és tényadatainak felügyelete  

- Pénzügyi elemzések, beszámolók készítése, a projekt forrásainak figyelemmel kísérése  

- A kifizetési kérelmek benyújtásának szakmai felügyelete  

- Intézkedés az ütemtervhez, a költségvetéshez, a vállalt indikátorokhoz képest tapasztalt 
eltérések kiküszöbölésére  

- A szükséges beszerzések irányítása, koordinálása  

A Projektmenedzsment működésének főbb szabályai  

Működési feltételek biztosítása  

A Projektmenedzsment munkáját a mindenkori informatikai követelménynek megfelelő színvonalú 
eszközök segítik, mint személyi számítógépek, nyomtató, fénymásoló, fax és telefonkészülékek.  

A Projektmenedzsment a működéshez szükséges jogszabályi háttérhez az Önkormányzat belső 
szabályozásának megfelelően jut hozzá.  

A Projektmenedzsment működési feltételeit a projekt forrásai fedezik.  

A működési feltételek biztosítása a Polgármester feladata.  

A Projektmenedzsment üléseinek résztvevői: 

A Projektmenedzsment ülésein a Projektmenedzsment tagok és a pályázat lebonyolításában 
résztvevő egyéb felelősök és meghívottak vehetnek részt.  



A Projektmenedzsment ülések időpontja: 

A Projektmenedzsment szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.  

A Projektmenedzsment összehívását a projektmenedzser kezdeményezi.  

A Projektmenedzsment üléseinek időpontját és napirendjét a projektmenedzser szervezi.  

Az ülés tervezett időpontjáról a projektmenedzser a meghívottakat az időpont megtervezését 
követően, az ülés megtartása előtt 3 nappal e-mailben értesíti.  

A Projektmenedzsment összehívás meghívó kiküldésével történik, amelyben rögzíteni kell az ülés 
időpontját és napirendjét.  

A projektmenedzsment ülés általános napirendje: az elmúlt időszak feladatainak számonkérése, 
értékelése; beszámolás az aktuális feladatok ütemezéséről, előrehaladásáról; a következő időszak 
feladatainak megbeszélése, kiosztása.  

Szükség esetén sor kerülhet a Projektmenedzsment rendkívüli ülésének összehívására is, melyről a 
meghívottakat 1 nappal az ülés megtartása előtt értesíteni kell. 

A TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 projekttel való összhang biztosítása érdekében évi legalább 3 olyan 
projektmenedzsment ülést szervez, melyen a mindkét projekt konzorciumi tagjai részt vesznek. 

 

 

Projektmenedzsment szervezeti ábrája: 

Önkormányzat

Önkormányzati 
Projekt Iroda

TOP 4.3.1
ERFA

TOP 5.2.1
ESZA

Külső 
megvalósítók

KP-ERFA Ózd 
Invest Kft

KP-2 ESZA
Ózdi Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat

ESZA külső 
megvalósítók

Együttműködő partnerek

TÁMOGATÓ CSOPORT

kapcsolattartás

koordináció monitoring

KP-1 ESZA
Abaújrakezdés 

Egyesület

 



0n6letrajz

Szem6lyiadatok

Vezet6kn6v / Ut6n6v

Cim(ek)

Telefonszam(ok)
Fax(ok)

E-mail(ek)

Allampolgarsiig

Szi.rlet6si

ld6tartam

Foglalkoz6s / beoszt6s

' F6bb tev6kenys6gek 6s

feladatkorokely, d6tum
Munk6ltat6 neve:

ldcitartam

Foglalkoz6s / beosztdts

F<1bb tevekenys6gek 6s feladatkorok

A munk6ltat6 neve :

Tevekenys6g tipusa, 69azat

ld6tartam

Foglalkoz6s / beoszt6s

Fcibb tevekenysegek 6s feladatkorok

A munk6ltat6 neve :

Kristonn6 Sipos Agnes

3623 Borsodszentgyorgy, Hegyalja t1t 3,

Munkahely:

kristonne64@gmail.com

magyar

Salgotarj6n, 1 964.1 1.1 9.

t,

2017.08.15-

projektmenedzser

Ozd Vdros Onkormdrnyzata

il.

Mobil: Q6-201223-8823

2016.10.01 - 201

SH/1/1 Svajci-Ma ata (1.,7mrd Ft osszkoltseg), EMOP'3.1.1/B

Integr6lt szoci6lis eg), EMOP-3.2.1/C Belterilleti es tersegi

vizrendez6s (325 Szoci6lis alapszolg6ltatdsok es gyermekj6leti

alapell6t6sok fejleszt6se (96 MFt osszkoltseg) projektek menedzsel6se

- kapcsolattartas ROP lH, NORDA, VATI, szerz6d6ses partnerek, illet6kes Ugyosztirlyok,

Miniszterelnokseg, Svirjci Nagykovetseg

- kozbeszerzesi elj6rdsban, szerz6d6sek elokeszit6seben r6szv6tel, teljesltes figyelemmel

kis616se, feltlgyelete

- kifizetesi k6relmek, el6rehaladdrsijelent6sek elk6szit6seben r6szv6tel, EMIR rendszer

kezel6se. haszn6lata
- egyeztetesek koordin616sa, t€rjekoztat6s, Gazd6lkod6si Oszt6ly resz6re kimutat6sok,

kepviseltitesttiletr6sz6reel6terjeszt6sek keszit6se stb.

Kazincbarcika V6ros Onkorm ilnyzata

projektmenedzseles

ilt.

2013,02.01 - 201 6.09.30. munkaviszony

kozbeszerz6si es pdrly6zati menedzser
C6gcsoport (Kazincbarcika Vdros Onkorm hnyzatAnak kozvetett ill. kozvetlen tulajdon6ban levci

gazdas69i tdrsas6gok) kozbeszerz6si tev6kenys6g6nek koordin6ldsa, kapcsolattart6s a

kozbeszerz6si tan6csad6val, eljarasok dokument6ldsa
EMOP-3.1,1/B Integrdlt szocidlis v6ros rehabilit6cio (521MFt osszkoltseg), EMOP-3.2.1/C Beltertileti

es tersegi vizrendez6s (325MFt osszkoltseg), EMOP-4.2.1/B Szoci6lis alapszolgdltat6sok 6s

gyermekj6leti alapell6tasok fejlesztese (96 MFt osszkoltseg) projektek menedzselese

- kapcsolattartAs ROP lH, NORDA, VATI, szerzrid6ses partnerek, illetekes tigyosztdlyok

- kozbeszerz6si elj6rdsban, szerzcid6sek el6keszit6s6ben r6szv6tel, teljesites figyelemmel

kis6rese, fe[igyelete

- kifizet6si k6relmek, el6rehalad6sijelentesek elk6sziteseben r6szv6tel, EMIR rendszer

kezel6se, hasznfrlata
- egyeztet6sek koordin6ldsa, t6j6koztatirs, kepvisel6testrllet r6sz6re el6terjeszt6sek k6szit6se

stb,

Barcika Szolg Vagyonkezekj 6s Szolg6ltat6 Kft.



Tevekenys6g tipusa, dgazat

ld6tartam

Foglalkoz6s / beosztds

F6bb tevekenys6gek 6s feladatkorok

A munk6ltat6 neve :

Tevekenys6g tipusa, 69azat

Tev6kenys6g tipusa, 69azat

ldcitartam

Foglalkoz6s / beoszt6s

Fcibb tevekenysegek es feladatkorok

A munk6ltat6 neve :

Tevekenyseg tipusa, 69azat

ld<itartam

Foglalkozds / beoszt6s

projektmenedzseles

tv.

201 1,05.02- 2013.01 .31. mu n kaviszony
phlyhzati koordin6tor
EMOP-3,1.1/B Integr6lt szoci6lis vdrros rehabilitaci6 (521MFt osszkoltseg), EM0P-3.2.1/C Beltertileti

es tersegi vizrendez6s (325MFt osszkoltseg), EMOP-4,2.118 Szoci6lis alapszolg6ltatdsok 6s

gyermekj6leti alapellat6sok fejlesztese (96 MFt osszkoltseg) projektek menedzsel6se

- kapcsolattart6s ROP lH, NORDA, VATI, szerz<jdeses partnerek, illet6kes tlgyoszt6lyok

.- kozbeszerzesi eljarSsban, szerzcjd6sek ekjk6szit6seben r6szv6tel, teljesites figyelemmel

kis616se, fe[igyelete

- kifizetesi k6relmek, el6rehalad6sijelentesek elk6szit6s6ben r6szv6tel, EMIR rendszer

kezelese. haszn6lata
- . egyeztetesek koordin6l6sa; t6jekoztatds, kepvisel6testtrlet resz6re el6terjeszt6sek keszit6se

stb.

Kazincbarcika V6ros 0nkorm Anyzata
projektmenedzseles, onkorm6nyzat

projektmenedzsel6s, onkormdnyzat

V.

2010.02- 2010.12.31 . megbiz6si szerzcid6s
projektmenedzser

EMOP-3.1,1 Integr6ltszocidlisvdrrosrehabilitaci6(5T3MFtosszkoltseg)esEMOP-3.1.2/A
Funkci6btjvit6 teleptiles rehabilitAci6 (B56MFt osszkolts6g) projektek menedzselese

- kapcsolattartds ROP lH, NORDA, szerzcid6ses partnerek, illetekes Ugyosztalyok

- R6szv6tel az lVS, megval6sithat6sagi tanulmany elkesziteseben

- kifizetesi k6relmek, e16rehalad6sijelentesek elkeszit6seben r6szvdtel, EMIR rendszer

kezel6se, haszn6lata

- kozbeszerz6si elj6rdsban, szerzcid6sek el6kesziteseben reszv6tel, teljesites figyelemmel

kis6r6se, feliigyelete
- egyeztetesek koordin616sa, t5jekoztatds, kepviselotestiilet reszere el6terjeszt6sek k6szitese

stb.

Ozd V6ros Onkorm6nyzata
projektmenedzsel6s, onkormdnyzat

vt.

2008.03.-2008.1 2. megbizdrsi szerz6d6s
projektmenedzser



F6bb tevekenysegek es feladatkorok

A munk6ltat6 neve .

Tev6kenys6g tipusa, dgazat

ld6tartam

Foglalkoz6s / beoszt6s

F<ibb tevekenysegek es feladatkorok

A munk6ltat6 neve :

Tevekenyseg tipusa, 69azat

ld6tartam

FoglalkozAs / beoszt6s

F6bb tevekenysegek es feladatkorok

A munk6ltatd neve :

Tev6kenys69 tipusa, 69azat

ld6tartam

Foglalkoz6s / beosztdts

F6bb tevekenys6gek es feladatkorok
, A munk6ltat6 neve :

Tevekenyseg tipusa, dgazat

EMOP-4-3-1/2F int6zked6sen be[il az ,,Ozdi kozgazdasdgi kozepiskola potl6sa" projekttel

feladatok ell6t6sa

mFt EU t6mogatdrs, 500 mFt kormdnyt6mogatirg, 1 100 mFt osszkoltseg

- kapcsolatta(as RoP lH, vATl, szerz6d6ses partnerek, illetekes tigyosztdtlyok

- R6szv6tel a kozoktatdrsi es6lyegyenkls6gi terv, megval6sithatos6gi tanulm6ny elkeszit6seben

- kifizet6si k6relmek, el6rehalad6sijelent6sek elkesziteseben r6szv6tel, EMIR rendszer

kezel6se, haszn6lata

- kozbeszerzesi elj6rdsban, szerzcid6sek el6kesziteseben r6szv6tel, teljesites figyelemmel

kiser6se, feltigyelete

- kozbeszerzesi eljardsban, szerzod6sek elcikesziteseben r6szv6tel, teljesites figyelemmel

kis6r6se, feli.igyelete

- egyeztet6sek koordin6lirsa, t6j6koztatdrs, kepvisel6testtjlet r6sz6re el6terjeszt6sek k6szit6se

stb.

Ozd Vfrros 0nkorm6nyzata
projektmenedzseles, onkorm6nyzat

2004.1 1 .-2007 .04. megbiz6si szerz6d6s
projektmenedzser

ROP 2.2,L int6zkedesen beltil az,,Ozd: 0j v6rosreSz sz(rletik" 810mFt dsszkoltsegU projekttel

feladatok elldrt6sa

- kapcsolattartas RoP lH, vATl, szerzcjdeses partnerek, illetekes tigyosztflyok

- R6szv6tel a megval6sithat6sagitanulm6nyelkeszitesbben

- kifizetesi kerelmek, el6rehalad6si jelentesekelk6szit6seben reszvetel

- szerz6desek el6keszites6ben r6szv6tel, teljesites figyelemmel kis6r6se, feltlgyelete

egyeztetesek koordindrl6rsa, t6jekoztatas, kepvisel6testtilet resz6re el6terjeszt6sek k6szit6se stb

Ozd V6ros Onkorm6nyzata
projektmenedzsel6s, onkormdnyzat

vilt.

2003,1 1. 1 5- 201 0. 1 0.03.munkaviszony

onkorm6nyzati tan6csado
- eolgarmesteri kabinetben gazdas6gi tan6csadoi tev6kenys6g - koltsegvetes, c6gek

atalakit6sa, vagyongazd6lK solatos feladatok ell6t6sa

- LHH program kireteben az g.kozel 5 mrd Ft t6mogat6s6nak feloszt6s6ban, a

prolei<te[fiootgozds6ban v (EMOP' TAMOP, TIOP p6ly6zatok)

- T6rgyal6s,inform6ci6cserelehets6gesbefektet6kkel
- Egyeztetes int6zm6nyekkel, onkorm6nyzati tulajdonir gazdasirgi tdrsasdgokkal ktilonfele

feladatok vegrehajtds616l

Ozdi Polgarmesteri Hivatal

onkorm6nyzati gazdalkodds, kistersegi feladatok

tx,

2001.1 0.-2003.1 1. munkaviszony

p6nztl gyi-sz6mviteli csoportvezet6

K6lts6gvet6s, sz6mviteli beszdmolok elk6szit6se, ingatlan nyilv6ntart€rs elk6szit6se, aktivitldsok

Ozdi Ingatlankezel6 lroda

ingatlangazdtrlkod6s .











,MUNKAronr lrinAs

1. N6v: Fdkly6nd KUrti Eva

2. Beosztis, munkakiir:
projektmenedzser

3. Szervezet lszervezeti egys6g megnevez6ser

OZD VAROS ONTONVTANYZATA - PROJEKTIRODA

Munkavdgzds helye:

Ozd V6ros Onkonndnyzata 3600 Ozd,Yinoshitz t6r 1.

4. A munkakiir betiilt6s6hez sziiks6ges kiivetelm6nyek:

a) fels6fokri vegzetts69;

b) szftmito gep es adatfeldol goz6sban val6 i 6rtas s 69 ;

c) szakmai tapasztalat

5. Ktizvetlen vezet6je:

polg6rrnester

6. Kiizvetlen beosztottak:

nincsenek

7. Helyettesit6s: a projektiroda m6sik projektmenedzsere, illetve a projekt asszisztens

filal

8. Altalanos feladatai:
- a munkakore ell6t6s6hoz sziiks6ges jogszab6lyok 6s el6irdsok megismer6se, a

munkavdgz6s s ordn azok mat ad6ktal an alkalmaz|sa,

- a munkakori feladatok el6irt hat6rid6re, jo minosegben valo v6grehajt6sa,

- az onkorm6nyzat tulajdona vddehnevel kapcsolatos eloir6sok marad6ktalan

betarl6sa.

- a munkarend, a mirnka- 6s bizonylati fegyelembetarthsa,

- a munka- 6s trizv6delmi, valamint egy6b biztons6gi eloir6sok betarl6sa,

id6szakos oktat6sokon 6s vizsg6kon valo rdszvdtel,

- szakmai felkesziiltsdgdnek folyamatos fe.jlesztdse,

- a jogszab6lyokkal ellentdtes, az 6nkorminyzat 6rdekeit serto intezkeddsekre a

vezetoj e fi gyelmdnek felhiv6sa,

- az iizleti titok rnegtartilsa,

- a munkavegzes sorSn dszlelt hi6nyoss6gok felt6r6sa,

- vezetoje iitalrdszlre sz6ban vagy ir6sban meghatfrozott feladatok elv6gzdse.

- proiekt 6s a projektben r6sztvevok 6tfogo koordin6l5sa, motiv6l6sa,

munk6j uknak ir6nyit6sa

- kock6zatkezel6s 6s rnin6sdgbiztosit6s

- projekt el6rehalad6s5nak ellen6rz6se 6s ir6nyit6sa

- monitoring adatok alapjSn a kozremrik6do szervezet es az iritnyito hatos6g

thj ekoztatits a a proj ekt p il I anatny i al lap ot6ro I 6s elorehalad6s6ro L



Munkaktir6b6l ad6d6 feladatai :

- kapcsolattarths a projekt elokdszitesdben, bonyolit6s6ban rdsztvev6

oszt6lyokkal 6s a projektben drdekelt felekkel, konzorciumi partnerekkel

- A tev6kenys6gek pontos specifik6l6sa, titemezdse,

- lrfnyitla a projekt cselekv6si iitemtervdben meghathrozott feladatok

v6grehajt6s6t.

- Menedzseli a projekttev6kenys6gek megvalosit6s6t vegzokmunk6j6t.

- El6seeitr a kozbeszerzdsi 6s beszerzdsi folyamatok szervazeset, a szerz6ddsek

rnegkot6s6t

- a projekt munk6j 6ban resztvevok feladatvegzeserol teljesit6sigazollst 6llit ki,

rnelyet ftt ad apenzigyr vezet6nek

- Gondoskodik a p6lyilzatban el6irt nyilv6noss6g biztosit6sdi6l

- Elk6sziti a Projekt elorehalad6si jelent6seket 6s besz{mol6ka.t a vfitozits

bej elent6s i, szerzo desrn6dosit6si k6rehneket

- Kdzremrik0dik a kifizet6si kdrelmek elk6szit6s6ben 6s benyrijt6s6ban

- A projekt zftrfslhoz kapcsol6d6 szakmai es gazdasdgi elsz6mol6st k6szit

- A feladat elvegzes6r6l munkaid6 nyilv6ntart6st vezet, amelyen rcgziti a

d6tumot, a tev6kenys6g leir6s6t es al6ir6s6val hitelesiti

- a projekt megbesz6ldseit 6s rendezv6nyeit megszervezi

- a helyszini ellenorz6seken rdszt vesz

9. Hat6skiire: a munkakdr6be utalt feladatok ellit6s6ra teried ki.

Kelt: Ozd, 2017. augusztus 14.

|s{ak D6vid

lgSrmester

rnunk6ltat6



NIIJNKAKORI I,EiRAS

l. N6v:
Horv6th Driniel

2. Beoszt6s, munkakiir:
projektasszisztens/paktumiroda munkat6rs

3. Szervezet/szervezeti egys6g megnevez6se:
OZD VAROS ONI<ONIAANVZATA PROJEKTIRODA/ PAKTUMIRODA
Mttnkavigzdt helye
6zd Vriros onkormiin\ /cra J600 Ozd. Viiroshiz rdr L

4. Munkaideje:

Projektasszisztensi rnin6sdgben heti 40 r5ra / paktumiroda munkatfus min6sdgben
kiiltin dijazis nelkiil heri 2 6ra pdnteki napokon 13.30-15.30 kdzittt

5. A munkakiir beti,lt6s6hez sziiks6ges kiivetelmdnyek:
a) fels6fokt vdgzettsdg;
b) sz6mit6gepes adatfeldolgoziisban val6 j6rtassdg;
c) legal6bb k6zdpfoki nyelvismeret

, 6. KiiTvetlen yezet6ic:

7. Kitzvetlen beosztottak:
nincsenck

8. Helyettesit6s: adott proiekt projcktmenedzsere ddntesdnek megfelel6en

9. Altahaos feladatai:
a munkakitre elldtrisrihoz sziiksdges jogszabrilyok 6s eloir6sok megismerdse, a
munkavdgzds sor6n azok maraddktalan alkalmaziisa,

- a munkaktiri feladatok el6irt hat6rid6re,j6 minris6gben val6 vdgrehajt6_sa,
az 6nkorm6nyzat tulajdona vddelm6vel kapcsolatos el<iirrisok maraddktalan
betartrsa.

- a munkarend, a munka- ds bizonylati fegyelem betarti4sa,
- a munka- ds tiizvedclmi, valamint egydb biztonsAgi eloiriisok betartAsa,

id6szakos oktatiisokon ds vizsgiikon valo rdszvdtel,
- szakmai felkdsziiltsigdnek folyamatos lejlesztese,
- a.jogszab6lyokkal ellentdres, az dnkormenyzat drdekeit sdrt6 intdzkeddsekre a

projektmenadzser, vezetrije ligyelmdnek felhiviisa,
- az iizleti titok megtartrisa.

a munkavdgzds sor6n 6szlelt hianyossegok lbltiirasa,
- vezet<ii dltal riszdre sz6ban vagy iriisban meghatiirozott feladatok elvdgzdse.



Munkakiir6b6l ad6d6 feladatai:
- kapcsolattart6s a projektmenedzsment 6s a projektben erdekelt felek kiizdtt,
- adminisztrativfeladatokelliitiisa,
- projektjelentdsek kdszitesdben val6 kiizremiikird6s,

a projektmenedzsment magyar-angol ds angol-magyar fordit6si munk6inak
elvdgzdse,

- a projekt megbesz€ldseinek €s rendezvdnyeinek szervezdse, ezen beliil az

drintettek t6.jdkoztat6sa valamint meghiv6k kiki.ildese a projekttel kapcsolatos
esemdnyeke,

- a projekt megbesz€l€sein 6s rendez.vdnyein vezeti ajegyzoktinyvet 6s elk€sziti
az ezekhez kapcsoloddd emldkeztet6ket.

- A projekthez kapcsolod6 dokumentumok irattiirazdsa. elektronikus riigzitdse,
archiviil6sa, az ddntettek rdsz€re tdrtdnd megkiilddse a Projekt Vegrehajt6 altal
ktel6lt helyen,

- sz6mszeriisithetoeredmdnyek(indikritorok)dshorizontdlisszempontok
(nyilv6nossiig, es6lyegyenl6s€g €s fenntarthat6seg) eloi( feladatainak drv6nyre
juttat6sa, teljesiildsdnek nyomon ktivetese €s dokumentdlesa,

- Szemdlyes rdszvdtel biztositiisa a helyszini ellentirzesek sor6n,
- a projekt el6irt ellenorzdseihez kapcsol6d6 0lds megszervezdse.
- igdnyek, felmeflilt probldm6k iisszegyiiitese ds tovribbitiisa a megfelel<i paktum

iartnerek sz6mrira. kapcsolatta 6s a projekl*ereploivel

10. Hatrskiire: a munkakdr€be utalt feladatok ellatiisara terjed ki.

K

w
clt: Ozd. 2017. julius 3.

1,I
!t

Polgdnnester
munkdltat6

munkavrillal6
ith Drinie I









 

 

Melléklet 6. 

Polgármesteri nyilatkozat a TOP 4.3.1 és a TOP 5.2.1 projektek illeszkedéséről 





 

 

Melléklet 7. 

 

Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról szóló hatályos rendelet 

(2018. július) 



Ozd Vf ros Onko rm{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
512016. (III. 11.) iinkormfnyzati rendelete

az iinkoruninyzat tulajdonriban l6v6 lakrisok 6s helyisdgek b6rlet616l

Ozd V6ros 0nkorm6nyzattnak K6pviselo-testi.ilete a lak6sok ds helyis6gek bdrletdre,
valamint elidegenitdstikre vonatkoz6 egyes szabiiyokr6l s2616 1993. evi LXXVIII.
torv6ny 3. $ (1)-(2) bekezd6seiben,4. $ (3) bekezddseben,5.$ (3) bekezd6sdben 12. $

(5) bekezddsdben,, 19. $-6ban 20. $ (3) bekezddsdben,2L $ (6) bekezd6s6ben,23. $ (3)
bekezddsdben,2T . $ (2) bekezddsdben, 3 l, $ (2) bekezddsdben, 33. $ (3) bekezddsdben,

35, $ (2) bekezdds6ben, 36. $ (2) bekezdesdben, 42. 5 (2) bekezdesdben, 68. $ (2)

bekezddsdben, 84. $-6ban, valamint atdrsashinakr6l szolo 2003. dvi CXXXIII. torvdny
6 7, $ -6ban kapott felhatalmazds alapj dn, Magyarors zdg hely r onkorm6ny zatat ol szolo
201L dvi CLXXXX. tcirvdny 13. $ (1) bekezdds 9. pontj6ban meghatftrozott
feladatkordben elj6rva, Ozd V6ros 0nkorm6nyzataKepvtselo-testiiletdnek Szervezeti es

Mrikoddsi Szab|lyzatttrol szolo 412013. (II.27.) onkormdnyzati rendelet 2. melldklet
1.2.6. pontj6ban biztositott vdlem6nyezdsi jogkordben elj6ro Ugyrendi, Igazgatdsi es

Renddszeti Bizol.ts6g, a 2. melldklet 2.3.I9. pontj6ban biztositott vdlemdnyez6si
jogkoreben elj6rri Pdnziigyi ds Gazdasagi Bizotts6g vdlem6nydnek kikdrds6vel a

kovetkezoket rencleli el :

ELSO RESZ
Altaldnos rendelkez6sek

L A rendelet hatdlva

1. $

A rendelet hatillya altt tartoznak az Ozd V6ros Onkormdnyzata tulajdon6ban ldvo
onkolm6nyza.ti bdrlakdsok ds nem lak6s celjdra szolgdlo helyis6gek, melyek
forgalmi 6r1dke a 25 M forintot nem haladja meg ds nem 6llnak vagyonkezeldsi
szer zo des hatiiy a alatt.

A 25 M Ft folgalmi ertdket meghalad6 dnkorm6nyzati berlak6sok es nem 1ak6s

celjdra szolg6l6. helyisdgek bdrbeaddsdra Ozd V6ros Onkorm6nyzata Kepviselo-
testtiletdnek ztz Ozd V6ros Onkormdnyzattnak tulajdon6r6l es a vagyongazd6lkod6s
fobb szabttlyair6l szolo 312013. (II.27,) cinkormdnyzati rendeletdt (a tov6bbiakban:
Vagyonrendelet) kell alkalmazni.

Az onkorm6nyzati bdrlak6sok 6s nem lak6s celjtra szolg6l6 helyis6gek
elidegenitdsdre a Vagyonrendelet IV. fejezetet kell alkalmazni.

2. A bdrbead6ijogok gyakorldsa

2.$

(1) A rendelet hatilIya aI6 tarluozo lak6sok ds nem lak6s cdlj6ra szolg|lo helyis6gek
vonatkoz6sitban a bdrbeadoi jogokat - az egyes onkormdnyzati feladatot e116to

(l)

(2)

(3)



(2)

(3)

rntezm6nye:k, gazdasttgi t6rsas6gok kezel6s6ben l6vo lak6sokat 6s nem lak6s
celjdra sz:olg6l6 helyisdgeket kivdve az 6zdinvest Onkormdnyzati
Vagyonkez,elo es Beruh6z6sszervezo Kft. (a tov6bbiakban: b6rbead6) gyakorolja.

A bdrlak6r;okr6l ds a nem lak6s celjftra szolg616 helyisdgekrol a bdrbead6
naprakdsz nyilv6ntartfst vezet, amely tartalmazza a berlak6s vagy helyiseg adatart.

A bdrlak6sok ds a nem lakds cdljdra szolgiio helyisdgek bdrleti dijat es a

kiilonszolgdltat6sok dii6t a K6pviselo-testiilet minden dv december 15-ig
feliilvizsg6 thatj a ds m6dosithad a.

ITASONTT RESZ
A b6rbeadfs jogcimei

I. fejezet
A szociilis helyzet alapjfn tiirt6n6 b6rbeadfs

3. A szocidlis helyzet alapjdn tortdnf bdrbeadds dltaldnos szabdlyai

3. $

(1) A szoci6lis helyzet alapjan bdrbe adhato lak6sok jegyzeket az 1. ftiggeldk
tartalmazza..

(2) A szoci6lis helyzet alaplttn tcjr"tdno bdrbead6s ir6nti kdrelmet a bdrbead6hozkell
benyrijtani.

(3) A kdrelemnek tartalmaznia kell az rgenylo saj6t 6s a vele egyi.itt koltozok
szemdlyes adatait, valamint a jovedelmi viszonyokra vonatkoz6 adatokat.

(4) A szoci6lis r6szorultsdgot jdvedelem igazoldssal 6s vagyonnyilatkozattal kell
rgazolm.

(5) Az igdnylot es a vele egyritt koltozo nagykorri termdszetes szemdlyeket
nyilatkoztatni kell, hogy onkdnt hozzhjdrulnak ahhoz, hogy a kerelemben
meghatdroz:ott szem6lyes adatokat a k6relem elbir6l6sig 6s kedvezo elbir6l6s
eseten a lakdsbdrleti szeruodes megsztin6s6ig a b6rbead6 kezelje. A kezelt
adatokat az igdnyl6s elutasit6sa, illet6leg elfogad6sa esetdn a lak6sb6rleti
szerzodes megszrin6se ut6n azonnal meg kell semmisfteni.

(6) Az rgenylo koteles az adatarban bekovetkezett vttltoz6st haladdktalanul bejelenteni
a berbead6nak.

4.$

Onkorm6nyzatiberlaktts ir6nti k6relmet szoci6lis helyzet alapjfin aznyttjthatbe:



a) aki, vagy akinek hhzasttrsa, dlett6rsa nem rendelkezik lak6s eg6szenek vagy
rdszdnek tulaj donj o g ix al v agy haszondlvezeti j o gdval, 6s

b) akinek a kozos htntartlsban 6lo szemdlyek szdmilL figyelembe vdve az egy fdre jut6
havi nett6 6tlag jovedelme a mindenkor drvdnyes oregsdgi nyugdij legkisebb
osszeg6nek 250 %-at nem haladja meg,

5.$

(1) A bdrbead6 a m6r nyilv6ntart6sba vett lak6sigdnylds torldsdt rendeli ol,
amennyiben az igenylo:

a) a bdrbeado felhiv6s6ra a megadott hat6ridon beitil az ig6nyl6s elbirillilsdhoz
sziiksdges adatokat nem igazolj a, akert iratokat nem csatolja,

b) nem rendelkezik 6zd v6ros kozigazgat6si terr.ileten bejelentett lak6hellyel,
tartozk o ditsi hellyel vagy munkahellyel,

c) val6tlan adatokat kozolt,

d) a neki felaj6nlott lak6st nem fogadja el,

e) onkorm6nyzati tulajdonir b6rlak6st kor6bban megronghlt vagy abban kdrt
okozott.

0 fj lakcimdt a b6rbead6nak nem jelenti be,

g) a bdrbead6 felhiv6s6ra a megadott hat6ridon beliil nem nyilatkozik a

felaj 6nlott berlak6s elfo gad6s6r6l,

h) a b6rbead6t az rgenyjogosultsdgot erinto adatok kordben megtdvesztette, vagy

t) az rgenylest megelozoen a b6rbead6val kcjtcjtt kordbbi b6rleti szeruodlse a
bdrbeado fital a lak6sok ds helyisdgek bdrletdre, valamint elidegenit6stikre
vonatkoz6 egyes szab6lyokr6l sz6l6 1993. dvi LXXVru. tcirvdny (a

tov6bbiakban: Ltv.) 25.$ (3) bekezddsdben foglalt okb6l rendkiviili
felmonddsra kenilt.

(2) A lak6sigdnyl6s torl6s6t kell elrendelni abban az esetben is, amennyiben a

bdrbead6 olyan bejelentdsi kotelezettseg ala eso vitltoz6sr6l szerez tudom6st,
amelyet az rgenylo nem jelentett be 6s a bejelentds elmulasztdsa szitm6ra ldnyeges

elonvt ielent.



6.$

(1) A megi.iresi:do lak6sokat aberbeado- az (5) bekezdesben foglalt esetet kivdve - az
titala v ezetett nyi lv6nt art as alapj 6n adj a b 6rb e .

(2) A bdrbead6 a lak6s b6rbead6sakor koteles ismdtelten megvizsg6lni az ig6nylo
tdnylegesen fem6llo jovedelmi ds vagyoni viszonyait.

(3) Amennyiben az igenylo jovedelmi ds vagyoni viszonyai nem felelnek meg a 4. S-
ban foglalt b6rbeaddsi feltdteleknek, a b6rbead6 a bdrbeaddst megtagadja.

(4) Amennyiben a jogosult a lakAst nem fogadja el, akkor azt a nyilv6ntart6sban ot
koveto ig6nylqnek kell felajdnlani bdrleti jogviszony l6tesit6sdre. Amennyiben
olyan lak6s marad tiresen, amelyet a nyilv6ntart6sban szereplo igdnyl6k nem
fogadnak el, azpdlyhzatutjfn is bdrbe adhat6.

(5) A polg6rmester az r.iresen 6116 b6rlak6s b6rlojdtil kijelolheti azt a termdszetes
szemellt, aki megfelel a 4. $-ban foglalt feltdteleknek.

(6) A polg6rmester az (5) bekezdes szerinti esetben a dontds elosegitds6re 3 f6s eseti
bizotts6got hozhat l6tre.

(7) Az onkornitnyzati kepviselo az iiresen 6116, komfort n6lkiili onkorm6nyzati
bdrlak6s bdrlojere a polg6rmesternek kijel6l6sre javaslatot tehet. A polg6rmester
megvizsg6Lia, hogy a javasolt termdszetes szemdly megfelel-e a rendeletben
foglalt feltdteleknek, majd ezt kovetoen a javaslatr6l m6rlegel6s alapj6n dont.

(8) A szocidlis b6rlak6s bdrbead6sa hathrozott idore, legfeljebb 3 dvre tdrtenhet. A
bdrleti jogviszony a lejdrtdl megelozo 30 napon beli.il legfeljebb 3 dvvel
meghosszabbithat6, amennyiben a bdrlonek lak6sb6rleti jogviszony6val
osszeftiggo tafiozdsa vagy koziizemr dij tartozhsa nincs ds a b6rleti szerzodesbol
eledo kdtelezettsdseinek kor6bban is szerzoddsszerr.ien eleset tett.

7.$

(1) A szoci6lis helyzet alapjdn bdrbe adhat6 bdrlak6sok bdrleti dija (alaplakbdr):
a) osszkornfortos lak6s esetdn

b) komfortos lakas eseten:

c) felkomfortos lak6s esetdn:

d) komfort n6lkiili lak6s eset6n:

198,- Ft/h6/m2
170,- Ftlholm2

88,- Ft/h6/m2
55,- Ftlh6lm2

(2) Ezeket a bdrleti dijakat kell alkalmazni az 1994. janudr l. el6tt keletkezett,
kiutaldssal ldtrejott bdrleti jogviszonyok, valamint a 2. fiiggel6k szerinti
magasabb komfortfok ozati szocidlis bdrlak6sok vonatkoz6s6ban is.



8$

A magasabb kor,nfortfokozatt szoci6lis b6rlak6sokra a 6 $, a 3. ftiggel6k szerinti uni6s
fon6sb6l felirjitott szoci6lis b6rlak6sokra a 6. $ 6s a 7. g rendelkezdsei nem
alkalmazhat6k.

4. Az uni6s forrdsb(l felilj[tott, magasabb komfortfokozatu bdrlakdsok szocialis helyzet
alapj dn tdrtdnd bdrbeaddsdnak eltdr1 feltdtelei

e.$

(1) Az rgenylo az unios fondsb6l fehijitott bdrlak6sra akkor tarthat igdnyt, ha:
a) megfr:lel a rendelet 4. $-6ban foglalt feltdteleknek,
b) vdgrehajtbs al6 vonhat6 rendszeres jovedelemmel rendelkezik ds

c) az ig6nyles idopontj6ban fenn6l16, lakcimkdrty6n szerepl6 lak6hely,
tarto zko dits i he I y tekintet d b e n ko ziiz em t tarto ztsmente s s 6 g et i gazol

(2) A polg6rmester az riresen 6116, uni6s forr6sb6l felirjitott b6rlak6s bdrloj6iil
kijelolheti azt a termeszetes szemdlyt, aki megfelel az (l) bekezddsben foglalt
felt6teleknek.

(3) A polgdrrnester a (2) bekezdds szerinti esetben a dontds elosegitdsdre 3 fos eseti
b izotts 6got ho zhat letr e.

(4) Az uni6s forr6sb6l feltrjitott bdrlakds b6rbead6sa hathrozott idore, legfeljebb 1

6vre tortdnhet. A bdrleti jogviszony alejart6tmegelozo 30 napon beltil legfeljebb
1 6vvel meghosszabbithat6, amennyiben a bdrlonek lak6sbdrleti jogviszony|val
osszefiiggo tafiozflsavagy kdzijzemi dij tartozisa nincs 6s a b6rleti szerzoddsbol
eredo kotelezettsdgeinek kor6bban is szerzod6sszenien eleget tett,

(5) A magasabb komfortfokozatri szoci6lis b6rlak6sok b6rbead6s6ra az (I)-@)
bekezd6seket kell alkalmazni.

10.$

Az uni6s fon6sb6l fehijitott magasabb komfortfokozatu szoci6lis bdrlak6sok bdrleti dija
(alaplakbdr):

a) komfortos lak6s eset6n: 225,-Ftlh6lm2
b) fdlkourforlos lak6s esetdn: 116,-Ftlh6lm2

II. fejezet
A piaci alapon tiirt6n6 b6rbeadfs

11.$



(1) A b6rbead6 az cisszkomfortos, komforlos 6s f6lkomforlos b6rlakSst - a (2)
bekezdeslren, a 16. $-ban meghatttrozottak, az I-3, ftiggeldkben felsorolt
ingatlanol<, Valamint egyedi kdpviselo-testtleti dontes kiv6tel6vel - az |ltaIa
lefolytatott p\lyfuati elj6r'6st kovetoen adja b6rbe, A piaci alapon bdrbe adhato
lak6sok jegyzeket a 4, fiiggeldktartalmazza.

A polg6rrnester jogosult onkormilnyzati b6rlak6sra b6rlot kijelcilni. A bdrbead6s
feltdteleire a 12. $ (2)-(3) 6s (9)-(10) bekezddsdt, valamint a 13-14. g-okat

drtelemszeruen kell alkalmazni,

A ptiy |zerti hirdetmdnynek tartalmaznia kell :

a) a bdrlak6s cimet (telepiilds, utca, hinszftm), alapteriilet6t, szobaszttmifi,
ko mfortfok o zalifi , mriszaki 6llap otffi ,

b) a bdrleti szerzodds idotartamtfi,
c) a lr6rlak6s haszniiatra alkalmassd tetelehez sziiks6ges, a bdrlo 6ltal sajat

koltsdgen elvdgzendo dpitdsi munkfkat ds azok elvdgzdsdnek hat6ridejdt,
d) a b6rleti dij mdrtdkdt,
e) a piiydzat benyfjtdsdnak m6dj6t, hely6t 6s hat6ridejdt, tovlbbh a

ttrgyrilits megtart6s6nak helyet es idopontj6t ds

D az ovadek osszegdt.

A pdlyhzttti hirdetmdnyt aberbead6 kcjteles a sajht honlapjdn, valamint az Ozdi
V6rosi Televizi6 kdprijs6g6ban megjelentetni 6s a b6rbeado hirdetot|bliljan 5

munkanapr a kozze tenni.

A pdly6z6nak a pfiydzat benyirjtdsakor 15.000,- Ft osszegri biztositdkot kell
tgazoltan a bdrbead6 penztdrhba befizetnie azzal, hogy nyertessdge esetdn a

bdrbeado a biztosit6kot a szeruodes meekotdsdt kovetoen haladdktalanul
visszafizeti.

Amennyilren a pdlydzat nyeftese neki felrohat6 okb6l a b6rleti szerzodest 3

napon beltil 4em koti meg, a biztosftdk visszafizetdsdre nem tarthat igdnyt.

A nem nyeftes p6ly6zonak a biztositek osszeget a berbead6 haladdktalanul
visszafizeti.

Apalydzatot ir6sban kell benyijtant a bdrbead6hoz,

A pfiy Lzatnak tartalmaznia kell a pfiy 6zo :

a) nev6t, cin16t es al6ir6sat,
b) nyilatkozattfi an6l, hogy a palyfnatr feltdteleket elfogadja,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

12$

(2)



c) utols6 lh6rom havi jovedelmdre vonatkoz6 igazolilst.

(3) Egy6ni vd.llalkoz6 term6szetes szem6ly p|lyttzonak a p6ly6zathoz csatolni kell a
Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal altal - a p|lydzo 6ltal tett elozo 6vi ad6bevall6s
alapjdn - ki6lfitott jovedelemigazol6st is,

(4) Amennyitren'a p1,lydzat benyrijt6sdra nyitva 6llo hat6rid6 eredm6nyteleniil telt el
6s p|lrydzitti qjanlat nem 6rkezik, fgy a pdlydzat kiir6s6t kovetoen a pillydzati
alapfeltdteleket v6llalo b6rmely kdrelmezovel szerzodest lehet kotni. A palyazatt
idoszakot kovetoen megkotott szerzoddsekndl a bdrlonek k6t havi lakb6rt kell
elore megfizetnte.

(5) A bdrbeado ttirgyalils tartdsa keretdben biritlja el ahozzitbeerkezo ptiydzalokat.

(6) Ap|lydzati tdrgyal6son csak az apfrlydz6 vehet reszl, aki val6s adatokat kozol ds

a pfiyazati ajfunlatat az eloirt id6ben ds tartalommal benyrijtotta, valamint a

b6rbead6val szemben kor6bbi bdrlemdnydvel kapcsolatos bdrleti dij,
lak6shaszn|lali dij ds koziizemi dij, illetve egy6b dij tartozhsa nincs.

(l) A palyaz6k koztil az rdszesiil elonyben, aki a leghosszabb idore j6r6 bdrleti dij
egy osszegber,r tortdno megfizetdsdt v6llalj a.

(8) A nyertes palyaz6 koteles a bdrleti szerzodes megkot6sdt koveto 15 napon beliil
kor6bbi onkofm6nyzatiberlakfshttiszttn, rendeltetdsszeni hasznillatra alkalmas
6llapotban a ldrbead6 reszdre visszaadni.

(9) A bdrbead6 a bdrlak6st a pitly6zatr kiir6sban megjel6lt 6llapotban ds

felszereltsdgggl, lelt6r alapjfun kdteles a bdrlonek 6tadni.

(10) A b6rlo a bdrlakdst a bdrleti jogviszony megszundsekor rendeltetdsszeru

haszn|latr a alkalmas 6llap otban 6s fel szerelts d g ge I kotele s vi s szaadni.

5, Ovaddkfizetdse

13. $

A piaci ala$on tortdno bdrbeadds esetdn a berlonek a bdrleti szerzod6s

megkot6sekol a berbead6 rdszlre 6vad6kot kell fizetnie. Az 6vaddk, valamint a

kor6bban b eflzetett lak6s-haszndlatbav6teli dij felhas znhllsa krz6r olag a b6rleti
jogviszony nl,egszunesekor tortdnhet meg a lak6s rendeltetdsszeri haszntlafia
alkalmassd tdtelere, a lakbdrtartoz6s ds akozizemt, dii tartozfts besz6mit6s6ra. A

(1)

kor6bban besz6mit6sra kertilt 6vaddk helyett a bdrbead6 jogosult kiegdszito



(2)

13)

(4)

(s)

biztositdkot k6rni a bdrlotol, mely megegyezik a szerzoddskotdskor fizetett
6vaddk 6sszefdvel.

A b6rbead6 az Svadek megfizet6sdre legfeljebb 1 eves rdotartamrareszletfrzetesi
lehet6sdget biztosithat. Rdszletfizetdsi lehetos6g abban az esetben adhatl,
amennyiben ri berlo rendelkezik legaldbb a mindenkor 6rvdnyes ciregsdgi nyugdij
legkisebb osszegdnek 250 %- 6val megegyezo havijovedelemmel.

Az 6vad(!k qdszletekben tortdn6 megfizetdse eset6n a b6rbead6 a bdrl6vel
ideiglenes lak6sb6rleti szerzoddst kot, melynek idotartama megegyezik az utols6
6vadekreszle! befizetdsdnek hat6ridejdvel. Az utols6 rdszlet megfizet6se ut6n
kotheto meg a bdrleti szerzodes.

Az ovadek m6rtdke:
a) osszkorilfortos bdrlak6s esetdben: 4000 Ftl m2

b) komfortos bdrlak6s esetdben: 3000 Ftl m2

c) fdlkomforlos bdrlak6s eset6ben: 2500 Ft/ m2

d) komford nelkiili berlak6s esetdben: 1500 Ft/ m2

A b6rlo az lvadek osszegdt koteles a bdrbead6 penztitrftba befrzetni vagy
banksz6ml6j6;a |tutalnt. Az 6vaddk osszegdt a berbead6 kcjteles abankszftmlajttn
elkiilonitetten kezelni.

(6) Az ovadek os$;zege a berleti szerzodls megszundse ut6n vtsszaftzetdsre kertil,
amennyiben:
a) a bdrlonek b6rleti dij 6s kozijzemr dij tartozasa nincs, b6rlak6s karbantart6s6val

kapcsolatos fizet6si kotelezettsdg6nek eleget tett, 6s a b6rlak6st tisztdn,
rendeltel.d s sTeru haszn 6latr a alkalmas 6l I ap otb an adta vi s sza, v aEy

b) a b6rlo a b6rlak6st mesv6s6rolta,

A bdrlo az ovaddk osszeg6t akkor kapja ffiog, ha rgazolja, hogy a

lakcimnyilv6ntprl6 hatos6gn6l a bdrlemdnybol a bdrlo, valamint az iitala
jogszenien bqfogadott szemdlyek kijelentkeztek, lakhelyiiket, tarlozkod6si
helyiiket a b{rleti jogviszony megszunds6vel egyidejrileg az onkorm6nyzati
b6rlak6s tekintot6ben messziintettdk,

Abban az esritben, ha az 6vaddk osszege nem fedezi a lak6s rendeltetdsszeru

haszn|Iatra afkalmas 61lapotba hozatalttnak koltsdgeit, a tobbletkcjltsdget a b6rlo
koteles viselni.

Az ovaddk elszdmoldsfra a berbead6 a lak6s leadds6t koveto 45 napon beltil
kdteles a s;zii(s6ges int6zkeddst megtenni.

(7)

(8)

(e)



6 A piaci alapon bdrbe adhatd lakdsok bdrleti dija

l4.s

tulajdon6ban ldvo piaci alapon bdrbe adott lakdsok b6rleti dijaAz onkormirnyztrt
(alaplakbdr):

a)

b)

d)

ri)

osszkomfottos lak6s esetdn :

komfortos lak6s eseten:

fdlkomfortos lak6s esetdn:

komfort ndlkrili lak6s esetdn:

326,-Ftlholm2
280,-Ftlholm2
143,-Ftlh6lm2
90,-Ftlh6lm2

7. A 35 ,!v alatti fiatal hdzasok lakdshoz jutdsanak elcisegitdse

ls.$

(1) A 35 6v alatti, hdzassiryban dlo kdrelmez6knek (a tov6bbiakban: t6mogatottak)
nem kell berlpti dijat fizetnr:J,k a szeruoddskotdstol sz6mitott 5 dvig, illetve nem
terheli oket a 13. $-ban meghatftrozott 6vaddkfizetdsi kdtelezettsdg, ha
megfelelnek in aIilbbi felt6teleknek:
a) mindl<etten felsofokir v6gzetts6ggel vagy 6rettsdgivel 6s szakmat

b rzony itv annyal rende lke znek,

b) nem rendslkeznek ingatlan egdszdnek vagy reszenek tulajdonjog6val vagy
has zon6lve zetr j o gin al,

c) a bdrletit szerzodls megkotdsekor a v6rosban egyikiik munkaviszonnyal
rendelkezik,

d) a bdlneti szerzSdes megkotds6t kcivetoen 5 dven beli.il k6t gyermeket
v6llalnak, 6s

e) a bdrbead6val kor6bban nem 6llt fenn lak6sberleti jogviszonluk.

(2) A bedrkezett kdrelmekrol a berbead6 nyilv6ntarlfst vezet. A
alapjdn evente legfeljebb h6rom alkalommal van Iehetoseg az

alapjdn lak6sberletr szeruodest kotni, amennyiben a k6relmet a

nyilv6ntart6s
(1) bekezdds
polg6rmester

(4)

j6v6hagyja.

Amennyiben az (1) bekezddsben meghatirozott idotartam eltelt ds a

t6mogatottakrilak az (I) bekezd6s d) pontj6ban meghat6rozott szdmir gyermekn6l
tobb gyer:meki.ik sziiletett, vagy orvosi tgazoltnt csatolnak a 3. gyermekre
vonatkozd 90 napon tuli v6randoss6gr6l a tdritdsmentes bdrleti szerzodds
idotartama I 6vvel meghosszabbodik.

Amennyiben /z (I)
az (I) bekez{ds d)
abban az esetben

bekezddsben meghatar ozott hatfrido eltelt 6s a t6mogatottak
pontj6ban meghatirozott feltdtelt teljesitettdk, azt kovetoen
folytathatj6k a bdrleti viszonyt, ha jovedelmi viszonyaik
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(s)

(6)

(7)

(8)

megfelelrrek az 1. mell6kletben foglalt feltdteleknek 6s villlaljak, hogy a

tov6bbiakban a 13. $-ban foglalt 6vad6kot ds a 14. $ alapjdn megdllapitott b6rleti
dijat megfizefik. Az 6vadek megfizetds6re a b6rbead6 m6lt6nyoss6gb61 egy dves

r eszletfrzetd s i I eheto s d get b i zto sithat.

A tdmogatotfak kcitelesek a lakdsra vonatkoz6 kozizemi sztmlfik befizetes6t
rgazol6 md,sQlatokat az eseddkess6gtol szdmitott 45 napon beli.il a bdrbead6nak

bemutatni, Amennyiben ezen kcjtelezetts6griknek nem tesznek eleget abban az

esetben a b6qleti jogviszony teljes idotartam6ra vonatkoz6 b6rleti dijat kotelesek
vrsszaftze>tni 6s a lak6st 60 napon behil vissza kell adniuk a bdrbead6nak.

Amennyiben az rgenylok eletkoriilmdnyeiben olyan viltozhs 6ll be, amely az (I)
bekezddsben meghat6rozott feltetelekkel kapcsolatos, azt a b6rbead6nak 15

napon beltil he kell jelentenirik. A bejelentdsi kotelezettsdg elmulaszthsaesetena
bdrlok kciteleisek a lak6s visszamenoleg 1 6ves idotartamnak megfelelo b6rleti
dij6t, ha a bdrleti szeruSdes megkdtdsdtol a szhmitott 1 dv mdg nem telt el, a

teljes bdrleti dijat megfizetni ds a lakdst 60 napon beltil vissza kell adniuk a
bdrbead6nakl

Abban az esetben, ha

a) az (l) bekezdds d) pontj6ban meghat|rozott hatdrido eltelt 6s

aa)nem $ziiletett gyermekiik, visszamenoleg 2 dves idotartamnak megfelel6
b6rlefi dijat, vagy

ab) egy gyermektik sztiletett, visszamenoleg 1 dves idotartamnak megfelelo
b6rlqti dijat

kdtelesek megfizetni ds a bdrlakdst ahatitrtdo leteltdt kcjvet6 60 napon bel0l
vissza kell adniuk a bdrbead6 reszere,

b) a hdz:.assdg felbont6sra keriil, a (6) bekezd6sben meghatirozott bejelentdsi
kotelezettsdg hat6ridejdnek lej6r16t koveto 60 napon beliil a b6rlak6st vissza

kell adniuk. Ezenkiviil ha egy dvndl kevesebb ideje 611 fenn a bdrleti
jogviszony, akkor visszamenoleg a teljes id6tartamnak, ellenkezo esetben 1

dves idotarlamnak megfelelo bdrleti dijat kotelesek megfizetni a berbeado

Ha a t6mogalottak a bdrlak6st az (I) bekezd6sben meghat6rozotthatinid6Iejfurtdt
megelozoen vissza kiv6nj6k adni ds nem teljesitettek az (I) bekezdes d)

pontj6barr nieghatfrozott felt6telt, abban az esetben a bdrleti jogviszony

l6tesitds6nek napjdt6l a megsziintetdsenek napjdig eltelt idotafiamra vonatkoz6

bdrleti dijat \dtelesek megfizetni a bdrbead6nak.

A h6zass6g felbont6sa eset6n a gyermek(ek)et gondoz6 fel ingyenesen berelheti

a bdrlak6st mindaddig, mig a legfiatalabb gyermek a 3 dves korl be nem tolti.
Ezt kdvetoe$, a berleti jogviszony akkor folytathat6, ha a bdrlo jovedelme

reszere.

(e)
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

megfelel az L mellekletben foglalt feltdteleknek azzal, hogy a tovdbbiakban a

14, $ alaprj6n meg6llapitott bdrleti dijat 6s a 13. $-ban foglalt 6vad6kot koteles
megfizetni. Az 6vad6k megfizetdsdre a b6rbead6 m6lt6nyossdgb6l egy 6ves

rdszletfrzet6si lehetoseset biztosithat,

III. fejezet
A kiilts6gelven tiirt6n6 b6rbeadfs

16.$

A Szdchenyi Terv Lak6sprogramja keretdben ldtesitett, kdltsdgelven
meghatttrozott lakb6rti bdrlak6sok jegyzeket az 5. fiiggeldk tarlalmazza. A
bdrlakfsok bdrbead6s6nak felt6teleire a rendelet 12-13. 6-ait kell alkalmaznt.

A koltsegelven bdrbe adhat6 lak6sok bdrleti dija (alaplakbdr):
a) Ozd, z[8-as rit 5-7. szitm: 426,-Ftlh6lm2
b) Ozd,llart6k Bdla rit 2. szttm: 439,-Ftlholm2

Az onkorrnit4yzat a meg6llapitott lakbdr nagysiryfi rigy modositja, hogy armak

drt6k6llosriga biztositott legyen.

IV. fejezet
A b6rl6-kivrilasztfsi jog alapj:in tiirt6n6 b6rbeadris

17.$

Az cinkor:mdnyzat gazdasiryr t6rsas6gai 6s intdzmdnyei reszere feladataik
ell6t6shhoz a korfbban 6ltaluk szolgfiati lak6sk6nt hasznilt bdrlak6sokra
tobbszori b6rlo-kiv6laszt6si jogot biztosit.

A b6r1o -kiv ftlasztilsi j o g alapj 6n annak j o gosultj a me gj elolhetr a hatftr ozott idore

kotendo bdrleti szerzod6sek esetdn a b6rlo szemdlvdt es a szerzodds idotartam6t,

A b6rlo-kivdlaszt6si jog jogosultja a lak6st megi.ireseddse eset6n koteles
rendeltetdsszeru haszn alaff a alkalmas 6llaootban visszaadni a b6rbead6nak.

A b6rlo-kiv fiasztitsi j og gyakorl6s6ig tiresen tartott cinkorm6nyzati bdrlakdssal

kapcsolatos tizemeltetdsi ds fenntart6si koltsdgek a jogosultat terhelik.

Amennyiben a bdrlo-kivdlaszt6si jog jogosultja kijeloldsi jog6val nem 61, azt

ir6sban l<6teles kcizolni a bdrbead6val. Lemond6s esetdn lakdspotldsi

kotelezettr; 6 g az onko rm6ny zatot nem terheli.

(5)
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18. $

A Kdpviselo-testiilet egyedi elbir6l6s alapjtn - kozdrdekb6l - szakember leteleped6se
drdekdben a v6r'osban mrikodo intdzmdnyeknek, valamint a gazdasiryi t6rsas6goknak
egyszeri bdrlo-kiv6laszt6si jogot biztosithat legfeljebb cjt 6v idotartamra az alabbr
feltdtelekkel:

a) a bdrlo szemdlydt ds a b6rbead6s idotartamdl a bdrl6-kiv6laszt6si jog
j ogosultj a megj elolheti,

b) a trdrleti szerzodds a b6rlo-kiviiasztdsijog jogosultja 6s a bdrl6 egyiittes
kdrelmere a lejdrat elott hosszabbithat6, amennyiben a bdrlettel
osszefiig go tartozlsa nincs,

c) az Onkormtnyzat a bdrlot terhelo 6vad6k megfizetdsdtol eltekinthet,
d) a bdrleti jogviszony megszrin6se esetdn a jogviszonyb6l eredo tartoz6sok

kiergyonlit6s66rt a berlot 6s a bdrlo-kiv6laszt6si jog jogosultjdt
eg'yetemleges kotelezettsdg terheli,

e) a b6rleti jogviszony megszundse eset6n a berlo - ennek htilnyftban a

bddo-kiv6laszt6si jog jogosultja - kdteles a bdrlak6st rendeltetdsszerii
ha:;zn6latr a alkalmas 61 I ap otban a b drb e adonak vi s s zaadni,

0 mergiirgsedds eset6n m6sik bdrlo jelol6se csak a Kdpviselo-testiilet rijabb
eg'yedi dcjnt6se alapjan lehetsdges,

g) amennyiben a Kdpviselo-testi.ilet a jovoben a berlak6s 6rtdkesit6sdrol
ddntene, a v eteltr | 00 o/o-ban Ozd V6ros Onkorm6ny zattfi illeti me g.

1e.s

A berlo-kiv6laszt6si jog alapj6n tortdno bdrbead6s esetdn a bdrleti dijra a 14,$

rendelkezdseit kell alkalmazni.

V. fejezet
A Nyugdijasok Hfzdban l6v6 b6rlakfsok b6rbeaddsa

20. $

A Nyugdijasok H6z6ban (3600 Ozd, Bolyki Tam6s ft 15/C.) l6vo bdrlak6sok Ozd
v6ros kdzigazgatasi teriiletdn lakohellyel vagy tart6zkoddsi hellyel rendelkezo
nyugdijasok, 6s az cilegsdgi nyugdijkorhatdrt eldrt szemdlyek hatftrozatlan ideig
tart6 elhelyez:ds€re szolgdlnak.

21. $

A Nyugdijasok Hflzftban torldno elhelyezdsre vonatkoz6 igdnyeket a

bdrbead6h oz kell benyrij tani.

A lak6sig(inyl6shez csatolni kell :

(1)

(2)
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r3)

a) h6ziorvos aItaI kidllitott rgazolfst arr6l, hogy az ig6nylo onmaga

ellatfsfua k6pes,

b) igazol6st arr6l, hogy az rgdnylo jovedelme havonta a mindenkor 6rv6nyes

orergsegi nyugdij legkisebb osszegdnek 200 %-at meghaladja.

A NyugdijasokHinhban ldv6 b6rlak6sokra benyrijtott lak6sigdnyekre vonatkoz6
nyilv6ntart6s a b6rbeadohoz bedrkezett lak6sigdnyldseket idorendi sorrendben

tartalmazza.

A b6rlo a Nyugdijasok H6z6ban ldvo b6rlakdsba - azLtv.21.$-ban foglaltak
kivdtel6vel - m6s szem6lyt 6llando jelleggel a bdrbeado hozzhjfuulhshval
fosadhat tre.

A Nyugdijasok Hhzdban ldvS bdrlak6s bdrleti joga krzdr6lag m6sik, a

Nyugdijasok Il6z6ban ldvo lak6s bdrleti jogara cserdlheto, a b6rbead6

hozzhjitrulfts6val.

A Nyugdijasok H6z6ban 1dv6 b6rlak6s eset6n a lak6sbdrleti jog folytatdstna
krzdrolag a (4) bekezddsben felsorolt szemdlyek jogosultak, amennyiben a (2)

bekezddsben fo glalt feltdteleknek me gfelelnek.

A bdrbeado amdr nyilv6ntart6sba vett lak6sig6nylds tdrlds6t rendeli el az 5.$ (1)

bekezd6sben rneghat6rozott konilmdnyek fenndll6sa esetdn,

A Nyugdijasok Hdzaban tort6no b6rleti jogviszony l6tesit6sdnek feltdtele
100.000,- Ft 6rtdkti bekeriildsi dij megfizet6se a bdrbead6 tdszdre.

(4)

(s)

(6)

(t)

(8)

(9) A bekeriildsi dij a bdrlo rdsz1re visszaj6r, ha a berlo a bdrleti szerzodls
megkotdsdt6l sz6mitott hat h6napon tril a bdrleti szerzoddst rendes felmond6ssal

megsziinteti 6s a lakfst a berbead6 reszere visszaadja.

HARMADIK RESZ
A lakfsb6rlet szabflvai

VII. fejezet
A lakds bdrleti j o gviszony

8. A lakasbdrleti jogviszony keletkezdse

22.5

(1) Az onkorminyzati bdrlak6s berbead6sa - a (2) 6s (3) bekezddsben, a 6. $ (8)
bekezdds6ben, valamint a 9. $ (4) bekezd6sdben foglalt kiv6telekkel - hatdrozott
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idore, legfeljebb cjt dvre tortdnhet.

(2) Palyhzati eljdrds keletdben tort6no b6rbead6s esetdn, amennyiben a nyertes
p|lydzo 6ltal el6re, egy osszegben befizetett bdrleti dij osszege 5 dvn6l hosszabb
idore biztosida a bdrleti jogviszony fenn6ll6s6t, a bdrbead6 jogosult a bdrleti
szerzoddst ezen- 5 dvn6l hosszabb - idotartamra megkotni.

(3) Hatttrozallatt idole kotheto bdrleti szeruodds, ha a berlo 6s a bdrbead6 kozos
megegyezessel rigy sztinteti meg a berleti jogviszonyt, hogy a bdrbead6 m6sik
lak6st biztor;it ds a kor6bbi lak6sa hatfirozatlan idore van kiutalva.

(4) Nem ldtesithet berleti jogviszonyt az a term6szetes szemdly:
a) aki kor'dbban a berbead6t val6tlan adatok kdzldsdvel vagy val6tlan

j ovedelem igazolils csatol6sdval megtdves ztette,
b) akinek kor6bbi vagy jelenlegi b6rleti jogviszonyftbol szfrmaz6 befleti dij,

lakdshaszndlati dij 6s klz0Lzemr dij tartozfsa all fenn, vagy a lak6s
karbarrtart6sdval kapcsolatos fi zetdsi kcjtelezettsdgdnek nem tesz eleget,

c) akinek olyan gazdasdgi t6rsas6gban van b6rmilyen drdekelts6ge (ki.iloncisen
tulajdonos, rdszvdnyes, beltag, kiiltag), amelynek kor6bbi vagy jelenlegi
bdrleti jogviszonyftbol sztrmazo taritozdsa 6ll fenn a bdrbead6 feld, vagy

d) aki kor6bbi b6rlak6sdb6l lak6smegiirit6sre ir6nyul6 vdgrehajtdsi e1j6r6s
sor6n kilakoltat6sra keriilt.

A lak6sbdrle:ti szerzodds fenn6ll6sa alatt a bdrlo kciteles dletvitelszertien a lak6sban
lakni - az Ltv. 3 S (2) bekezd6sdben meghattnozott indokolt t6voll6t eseteit
kivdve-, ennek rnegszegdse felmond6si oknak minosril.

A bdrlo a lakdsb6l val6 ket h6napot meghalad6 indokolt t6volldtdt ds annak
idotanamft koteles ir6sban a bdrbeado reszere bejelenteni. A bdrlo bejelentdsi,
rgazollsi kdtelezettsdgdt ds a mulasztds jogkovetkezmdnyeit a szeruoddsnek
tartalmaznia kell.

A bdrlonek a t6volldt ok6t orvosi-, munk6ltat6i-, tanintezet vezeloi igazol6ssal,
vagy m6s, hiteles okirattal kell igazolni.

9. Az ideiglenes lakdsbdrleti jogviszony

23,$

(1) A berbead6 - legfeljebb egy dvre sz6l6, hatirozott idejti - bdrleti szerzoddst
kothet azzal ahaszn6l6val, akinek
a) szerzoddse a berleti dij nem fizetdse miatt felmond6sra kertilt,
b) hatitrozott idore kdtott bdrleti szerzoddse lejtrt, es az a lak6sbdrleti

jog"'iszonyfval osszefliggo tartozttsa vagy egydb kozizemi dij taftozdsa
miatt nem keriilt meshosszabbit6sra,

(5)

(6)

(1)
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(2) A bdrleti szerzodds megkotdsdre egy alkalommal ds csak abban az esetben
keriilhet s;or, amennyiben a haszn|lo tgazolla, hogy lak6shaszn6lati
jogviszonylLval osszeftiggo lartozdsa vagy egy6b kozi.izemi dij tartozdsa az elmtlt
6 h6napban nem volt.

I 0. A lakdsbdrleti jogviszony meghosszabbftdsa

24,5

(1) A lak6sb6r1ett szeruoddst annak lejartat megelozo 30 napon beliil legfeljebb 5

6vvel meghosszabbithato, ha a bdrlonek a lak6sb6rleti jogviszony6val osszefiigg6
tartoztsa vagy koziizemi dij tartozdsa nincs ds a bdrleti szerzoddsbol eredo
kotel ezetts d geinek kor'5.bban is szer zo des szenien el e get tett.

(2) A bdrleti szerzodes meghosszabbitdsdhoz a bdrlonek az (1) bekezddsben
foglaltakat, valamint a laktnbiztosit6s fenn6ll6s6t igazolma kell. Amennyiben a
keft tgazold.sokat a bdrlo nem csatolj a, a berleti szerzodds nem hosszabbithat6
lrr9<.

1 1. A bdrlStdrsijogviszony

25.$

(1) A b6rl6t6rsi szerzodds a bdrlo kozeli hozzhtartoz6jtnal, bejegyzett llettfnsiwal,
illetve dlett6rs6.val abban az esetben kdtheto meg, ha a b6rlo veliik egyi.itt
koltcizik a bdrlak6sba ds a szerzodes meskot6sdt kozcisen kdrik.

(2) A bdrlot6rsi szelzoddst a bdrbead6 m6ssal is megkotheti, ha a bekoltozo
megfelel:

a) szocidLlis ber'lakfsba kdltoz6s eseten a 4, $-ban foglalt,
b) piaci alapon bdlbe veheto lakdsba kciltozds esetdn az 7. melllkletben foglalt

feltdterleknek.

(3) A bdrlo es a vele egytitt lak6 gyermeke, valamint a jogszenien befogadott
gyermekdnek gyermeke kozos kdrelme eset6n a bdrbead6 a bdrlot6rsi szerzoddst
akkor koteles megkotni, ha a gyermek 18. dletdvet betoltotte.

(4) A kerelmet a bdrbead6hoz kell benyrijtani,

I2. A tdrsbdrleti jogviszony megsz[in,!se

26. $

(1) Tdrsberlet megszrindse esetdn a megtiresedett lak6srdszre a bdrlak6sban marad6
t6rsberlovel abban az esetben lehet lak6sbdrleti szerzodest kotni, ha kdrelmet
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(1)

nyujt be a b6r'bead6hoz ds villlalja a megnovekedett lak6s-alapteriilet ut6n

szttmitott lakber megfizetdsdt, valamint jovedelmi viszonyai megfelelnek az l.
melldkletben foslalt f'elt6teleknek,

Q) Albban az esetben,ha az (1) bekezd6sben meghatdrozott feltdtelek nem

allnak fenn, a bdrbead6 a berlak6sban visszamarado t6rsberlo(k) lak6sb6rleti

szerzodeset koteles a t6rsb6rlet megszundse napj6n 15 napos hatdridovel

felmonda.ni.

VIII. fejezet
A fe lek ki)telezettsdgei

13, A bdrlci kotelezettsdgei

27. 5

A b6rlo kotteles:

a) a bdrleti dijat 6s a 2. melleklet szerinti ki.ilonszolg6ltat6sok dij6t elore,

minden h6nap 15. napj6ig egy dsszegben megfizetni a b6rbead6 r6szdte,

b) a bdrlak6s burkolatait, ajto\t, ablakait ds egydb berendez6seit karbantartam,

felui itani, p6tolni, cserdlni,
c) a berlak6st es az ahhoz tartozo helyisdgeket jfrviny 6s kozegdszsdgtigyi

s ze m p o nto knak i s m e g fe I e I o e n trszlilntartant,
d) a szuksdges rovar- 6s r6gcs6loirt6st rendszeresen elvegeztelni,

e) a zirt szennyvizt6rol6t, illetve rirgodros lrnyekszeket kii.irittetni ds tartalm6t

elszdllittatni.

D az dpriiletle vonatkoz6 h6zirendet betartani,
g) az egyittelds szab6lyait betarlani,
h) az eloit 6vaddkot megfizetni,
i) a koidzemi szolgdltat6kkal akozszolgftltat6si szerzoddseket megkotni,

j) aklzizemi szolg6ltat6kkal kotott szerzoddseket maraddktalanul betarlani 6s

fenntlartani,
k) a bdrlak6s bdrbeadoi ellenorzdset turni, a b6rlak6sba valo bejut6st

biztositani,

D dletvitelszet'uen aberlakfsbantart6zkodni,
m) a kdt h6napot meghalad6 t6voll6t tdnydt 6s a t6voll6t id6tartam6t a b6rbead6

fele bejelenteni,
n) megakad6lyozni, hogy a lak6sban a jogszabftlyi rendelkezdsek alapian

befogadott 6s bejelentkezett szemdlyeken tirlmenoen tobb szem6ly

folyamatosan, Lendszeresen tart6zkodj on, 6s

o) a b6rlakdsban okozott k6rt megt6rfteni'

(2) Tilos a b6rlonek:
a) az epttleten ds a bdrlakason beltili berendezdseket rongalni,

b) a jogtalan energiavdtelez6s'

(3) Az (1) bekezdds szerinti kotelezetts6gek, egy6b ldnyeges kotelezettsdg
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elmulasztlLsa vagy a (2) bekezddsben felsorolt tilalmak megszegdse olyan sirlyos
szerzoddssizego magatarl6snak minosr.il, mely a szerzodds felmond6s6t vonja maga
ut6n.

(4) A b6rlo koteles a bdrleti szerzodes megkot6se elott a kozszolgdltat6sokra
vonatkoz6 szerzoddseket megkotni, 6s a bdrleti jogviszony fenn6ll6sa alatt a
bdrlak6s f'enntart6si koltsegeit (|ram, viz, futds, ghz, szemdtdij, kdzcis kriltsdg
rizemeltet(isi rdsze) megfizetni.

(5) A bdrlo a bdrlak6s birtok6ba a (4) bekezddsben 6s a28. g (1) bekezddsben foglalt
feltdtelek teljesitdsdt kdvetoen ldphet.

(6) A bdrbead6 ds a bdllo megdllapodhatnak, hogy a bdrlo a lak6st tfialakitja, felujitja,
korszertlsiti, ebben az esetben a munk6latok elvegzese elott meg kell kdrni a
berbead6 fr6sos hozztf|rulits6t. Amennyiben a koltsdgek viseldsdt a meg6llapod6s
alapjdn a bdrbead6 v6.Ilalja, erre vonatkoz6anbdrbeszttmit6si meg6llapoddst kell
kotni. Az engeddly ndlktil elvegzett munk6latokert, valamint az ingatlanban
hagyott berendezdsi ttrgyakert ut6lag a bdrl6 ellendrteket nem ig6nyelhet.
Amennyiben a bdrlo aberbeszttmitds lejdrta elott a bdrleti jogviszonyt felmondja,
ugy a bdrbeszdmit6s utj6n nem kompenzilll fehijit6si kolts6geinek a megtdritds6t
nem kovetelheti.

28. $

A bdrlo a bdlleti szerzodds megkot6se elott lak6sbiztosit6si szerzoddst koteles
kdtni.

A bdrlo a bdrleti jogviszony teljes idotartamtra kdteles a lakfsbtztositdsi
szerzode:;t fenntartani, 6s annak megldtdt a bdrbead6n6l dvente tgazolm.

Amennyiben a lakdsbiztosit6si szeruodes a bdrlo felr6hat6 magatartfsa miatt
szrinik meg, a lak6sbdrleti szerzoddst a bdrbeado elhelyezesi kotelezetts6g ndlkril
felmondja-

2e, $

A bdrlore vonatkoz6 rendelkezdseket a lak6shaszn6l6ra is alkalmazni kell.

14. A bdrbeadd kAtelezettsdgei

30. $

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

A b6rbeado a bellakAs berendezdsitirgyairol koteles lelt6rt kesziteni.

A berbead6 a rendeltet6sszeni hasznillatot valamint a szerzodesben foglalt

kotelezettsdgek teljesit6set negyed6vente - a berlo szi.iksdgtelen h6borit6sa

ndlktil - ellenorizheti. A negyedevente tcjrtdno ellenorz6sre val6 utal6st es a

berlo turdsi kotelezettsdgdt a lak6sb6rleti szerzodesnek is tattalmaznia kell.

IX. Fejezet
A bdrl6 jogai

15. A bdrleti d{j mdrsdkldse

31.$

A b6rlo a bdrleti dij mdrs6kl6sdt k6rheti, amennyiben a lak6s muszaki 6llapota

azt indolcolja.

A bdrleti dij-m6rsdklds mdrtdke legfeljebb az alaplakbdr:

a) talaiviz miatti falnedvesedds esetdn I0 o/o -a,

(1)

(2)

b) falpen6szesedds esetdn

c) egyeb ok esetdn

l0 o/o -a,

maximum 20 Yo -a,

13)

(1)

(2)

r])

A bdrleti dij-mdrsdkles az alaplakb6r 30 % -6t nem haladhatja meg.

16. A befogadds

32. $

A b6rlo koteles azLtv.21, $ (1)-(2) bekezdds6ben felsorolt szemdlyek befogaddsa

esetdn eztatenyt 8 napon beliil a bdrbead6nak bejelenteni.

Ameruryiben a bdrl6 azLtv.21. $ (1)-(2) bekezd6sdben felsoroltakon kivi.il fogad

be a bdrlak6sba m6s szemdlyt ds nem kerte elozetesen a bdrbeado ir6sbeli

hozzttjfuulttsifi, ezt abefogaddstol sz6mitott 8 napon beli.il ir6sban p6tolhatja.

A bdrbea<16 ahozzitlitrtlfst azzal a feltdtellel adhatjameg, ha

a) a befogadott megfelel szoci6lis bdrlak6sba tortdno befogadds esetdn a 4. $-ban
foglalt felt{teleknek, minden m6s esetbenigazolja, hogy jovedelme megfelel az

1 . mel [6kletben me gh atitr ozott felt6te leknek,

b) a befc,gadott tuclom6sul veszi, hogy a b6rlo bdrleti jogviszonyhnak megszrin6se

eset6n a bdrlakdst el kell hagynia a bdrlovel egyiitt, es

c) kiskorf befogacl6sa eset6n a kiskorir sztiloje kozjegyzo elott nyilatkozik an5l,

hogy a befogaddsrol tudom6sa van ds ahhozhozzf\|ruIt,

(4) A hozzttjfrul6st a berbead o megtagadja, amennyiben a berlonek a b6rleti
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jogviszonnyal dsszefiiggo vagy egydb koztizemi dij tartozdsa van.

(5) Amennyiben a bdrlo, a berlot6rs vagy a t6rsb6rlo az tjnkotmdnyzati bdrlak6sba
jogszabalyi felhatalnazds vagy bdrbead6i hozzttjttrulls ndlkiil bdrkit befogad, a

lak6sbdrlet i j o gviszonyt a b6rbead6 elhelyezesi kcitelezetts6g ndlkiil felmondj a.

(6) A b6rbeado a felmond6si jog6nak gyakorldsa elott koteles a b6rl6t 8 napos

hat6rid6 kituzdsdvel felhivni, hogy a jogszabillyellenes helyzetet sziintesse meg.

Amerinyiben a bdrlo a felsz6lit6snak a kituzott hathrido alatt nem tesz eleget, a

b erbe ad6 az (5) b ekezdd sb en me ghat6r ozott i o gttt gyakoro lj a.

17. Az albdrletbe adds

33.$

A bdrbead6 nem j6rul hozzit az onkorm6nyzatiberlakfs alb6rletbe addstthoz.

18. A haszndlatba adds

34. $

(1) Az cjnkormdnyzati bdrlak6s b6rloje a bdrbead6 hozzhjarulilsdval a lakds egdsz6t

m6s rdszdre hasznflatba adhatja, amennyiben:

a) m6s vfrosban v6llal munkat 6s ott nincs m6sik bekoltozhet6 lak6sa,

b) kiilfoldon tartozkodik, 6s kiilftjldon tart6zkoddsaa 3 h6napot meghaladja,

c) gyogykezeldsben rdszesiil,

d) katonai szolgdlatot teljesit vagy

e) lakohelyen kivi.il vdgzi tanulm6nyait.

(2) A bdrbeado a hozzitj6rul6st legfeljebb egy 6vre adhatja meg, amennyiben a

bdrlak6s bdrleti dijdt a bdrlo vagy a haszniio a hasznftlatba adhs rdotartamdra

elore mergfizeti.

(3) Amennyiben a bdllo bdrlak6s6t a logszab|lyi el6ir6sok megszegdsdvel adja

hasznfiatba, a b6rbead6 a lak6sbdrleti jogviszonyt elhelyez6si kotelezettsdg n6lkiil
felmondjeL.

19. A tartdsi szerzddds

3s.$

(1) A bdrbead6 a tartasi szerzod6shezval6hozzttjhrulttst koteles megtagadni, ha:
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a)

b)

c)

l\w)

e)

fl

at eltarto a 18. dletevet m6g nem toltotte be,

a2. eltart6 a 18. elet6v6t betoltotte, de on6l16 jdvedelemmel nem

rendelkezik ds nincs olyan hozziltarlozoja, aki a lartlsi szerzodesbol ft
hirrulo anyagi terhek visel6sdt vitllalja,
az:, elf,arlo vagy hitzast6rsa, bejegyzett 6lett6rsa vagy kozjegyz6 itltal
igazolt dlett6rsi kapcsolat eseten 6lett6rsa Ozd v6ros kozigazgatdsi
teriiletdn m6sik ondll6 bekoltozheto lak6ssal rendelkezik,
az:. ellarto az egeszsegtigyi kortilm6nyei alapj 6n a tafiils teljesit6sdre nem
kdpeq,

aberlo 6letkora, illetoleg egdszsdgrigyi kortilmdnyer alapjin tart6sra nem

szorul, vagy
aberlo tarl6sdr6l jogeros bir6i dcintds, drv6nyes tartdsi szeruodes alapjan,
viigy a bdllovel a lak6sban jogszeruen egyiitt 1ak6 m6s szemdly

sondoskodik.

(2) A b6rbeado a hozzdjfirulilsdt megelozoen az (I) bekezddsben meghatfnozott
koriilm6nye\et kotele s lt sztdzni.

X. fejezet
A lakdsbdrlet megsz[lndse

20. A lakdsleadds szabdlvai

36. $

A bdrleti szqzodes megszrindse ut6n a bdrlakrisban jogcim n6lktil marad6

szemdlyt m6sik onkomr6nyzati lak6sban tortdno elhelyezds joga nem illeti meg, a
lak6s megiiresit6se tigy6ben a biros6gi elj6r6st meg kell inditani,

Bdrleti jogviszony rnegszrin6se esetdn a bdrlo 30 napon beliil, a bdrlo halilla esetdn

az orokos 60 napon beliil koteles a bdrlakdsban maradt ing6s6gokat elsz|llitam, a
bdrlak6st megtilesitve a b6rbead6 rdszere visszaadni. Amennyiben ezen

kotelezettsdgdnek a bdrlo nem tesz eleget, '6gy a bdrlak6s megiiresitdse ir6nt a
biros6gi eljfr6st meg kell inditani, drokos esetdn a b6rlak6s hat6sdgi felnyit6s6r6l
kell gondoskodni.

A bdrlakds jogcim ndlkiilivd viit hasznitl6ja a jogcim ndlkiili haszn|lat elso 2

h6napj6ban a7 alaplakbdrnek megfelelo osszeget, a 3. h6napt6l kezdodoen 8

h6napon ti az alaplakb6r kdtszeresdnek megfelelo cisszeget, az ezt koveto id6ben

az alaplakb6rr kdt ds fdlszeresdnek megfelelo osszeget koteles megfizetni
haszn|latr dij cimen a bdrbeado rdszdre.

(1)

(2)

r3)
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37. $

(1) Hdzassitg felbont6sa sor6n - ha valamelyik felet elhelyez6si kotelezetts6g
kimond6sa n61kti1 kotelezi a biros6g a bdrlakds elhagyhshr& -, d f6l egy szob6s
komfort n61k0li bdrlak6sra tarthat igdnyt - meghatdrozott idore - legfeljebb 5

dvre.

(2) Amennyiben a bdrlakds elhagytrs6ra kcjtelezett fel fdlkomfortos vagy ann6l
magasabb komfortfokozati berlak6sra kivdn bdrleti szerzodest kotni, erre akkor
jogosult, ha jovedelme megfelel az 7. mellekletben foglalt kovetelmdnyeknek es
v6llalja a 13. g-ban foglaltakat.

2 l. A lakds-haszndlatbavdteli dfi elszdmoldsa

38.$

(1) A b6rleti jogviszony felmond6ssal tortdno megsztintetdse esetdn a b6rlo igenyt
tarthat az:, ttltala befizetett lak6s-haszn6latbavdteli dijra, amennyiben a b6rleti
jogviszony6val osszefiiggo bdrleti dij vagy kdzi.izemi dij tartozfusa nincs.

(2) A bdrbead6 a bdrlak6s karbantafiilsitra az althbi lak6s-haszndlatbavdteli diiat
sz6molhatia el:

a) osszkomfortos lak6sn6l
b) komfortos 1ak6sn61

c) felkomfoltos lak6sn6l
d) komfort ndlktili lak6sn6l

1.000,- Ftlmz
800,- Ft/m2

400,-Ftlm2
300,- Ft/m2

3e. $

A felek a bdrleti szelzoddst kozos megegyezessel fgy is megsziintethetik, hogy a

bdrbead6 - a b6rlovel kcitott rneg6llapodas alapjin - a bdrlonek kisebb alaptertiletri vagy
alacsonyabb komfo4fokozatt bdrlak6st ad bdrbe, amennyiben a bdrlo vaIlalja a lak6s-
haszn|latbavdteli dij es az ovadek kozrjtti ki.ilonbozet megfrzetesdt.

22. Az dleneszdlyesnek nyilvdnftott lakdsok

40$

(1) Amennyiben az epitesiigyi hat6s6g 6ltal dletveszdlyessd nyilv6nitott bdrlak6s
bdrloi saj6t elhelyezdsiikrol gondoskodni nem tudnak, elhelyezdsiikrol az
Onkorm6nyzatnak kell gondoskodni, Onkormanyzati berlakds dletveszdlyessd
nyilv6nit6sa eisetdn az abdrlo, aki szocidlis b6rlak6sra jogosult, komfort ndlkrili
bdrlak6sra tarthat igdnyt, legfeljebb egy dves rd6tartamra.
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(2)

13)

(4)

Amennyiben a bdrlak6s elhagy6s6ra kotelezett f6lkomfortos vagy annftl
magasabb komfoltfokozati b6rlak6sra tart igenyt, vagy szoci6lis alapon nem
jogosult bdllak6sla, elre csak akkor jogosult, ha jcivedelme megfelel az L

melldklel.ben foglalt kcivetelmdnyeknek ds v6llalja a 13. $-ban foglaltakat.

Az a berlo, aki az (1) bekezddsben meghatfrozott ido letelte ut6n sajdt maga
elhelyez(isdr6l gondoskodni nem tud ds szoci6lis alapon berlak6sra jogosult, a

bdrlak6st tov6bbi h6r'om evig b6relheti,

Amennyiben a bdrlo egy dv eltelte ut6n jovedelmi viszonyait tekintve szocidlis
b6rlak6sra m6lnem jogosult, de elhelyezes6rol saj6tmaga gondoskodni nem tud,
bdrlak6stroz psraci alapon juthat hozzL Amennyiben e felt6teleket nem viilalja,
vagy nem teljesiti, ellene mint jogcim n6lktili lak6shaszn6l6 ellen a bdrbead6 a
bir6sdgi elj 6q6st meginditj a.

XI. fejezet
A la kds b d r leti j o g fo lytatds a

41. $

AzLtv.21. $ (1)-(2) bekezddsei szerinti jogosultak - eltdro meg6llapod6suk hi6nydban-
a lakdsb6rleti jogot az Ltv. 32. $ (3) bekezd6se szerinti sorrendben folytathatjdk,
amennyiben a jogosult jovedelme az l. mell6kletben foglalt felt6teleknek megfelel.

42.5

(1) Az eItafta a bdrlo halAla eset6n a lak6sbdrleti jogot azLtv.32. $ (1) bekezdes a)-
c) pontja szerint akkor folytathatja,ha ajdvedelme megfelel az L mellekletben
foglalt ferltdteleknek es az elhunyt bdrlonek a lak6sbdrlettel cjsszefliggo bdrleti
dij- ds koziizerni dil tartozdsa nincs.

(2) A lak6sbdrleti jogviszony folytatdsdravonatkozo jogosults6g elismerdsdt a bdrl6
hal6l6t6l szf4nitott 30 napon beliil kell k6rni a b6rbeadot6l.

(3) Bdrlot6rsi jqgviszony esetdben az elhunyt b6rlot6rs egyenes 6gbeli rokona a

bdrlot6rsi jogviszony folytatdsina val6 jogosults6g meg6Ilapitdsdt a b6rbead6t61

NEGYEDIK RESZ
A helyis6gb6rlet szabrilyai

kdrheti.

43.$

A nem lak6s cdlj6ra szolg616 helyisdg (a tov6bbiakban helyisdg) bdrlet6nek ldtrejott6re
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ds a felek jogaira 6s kotelezettsdgeire e rendelet lak6sbdrletre vonatkozo szabflyattkell
alkalmazm a 44-54. $-ban foglalt eltdrdsekkel.

A helyisd:get eledeti rendeltetds6nek megfelel6 c6lra lehet b6rbe adni.

Eredeti celjatol eit6ro haszn6latot csak akkor lehet engedelyezni,ha allhoz fontos
helyi elldtfsi drdek ftzodrk, vagy a helyisdget a rendeltet6sdnek megfelelo c6lra,
a megiiri:se{dstol sz|mitott 2 honapon behil, pillyazati hirdetmdny irtj6n sem
lehet has:znositani.

Az eredeti tev6kenysdgi kor megvttltoztat6sa eset6n a bdrlo kcjteles az allhoz
sztiksdges mrikdddsi enged6lyt megszerezni,

4s.$

A helyisdg bdrleti jog6nak engeddly ndlkiili ifiruhhzdsa vagy alberletbe adhsa a

helyisdgb drleti s:zerzodds cserehelyisd g bizto sit6sa ndlkiili felmond5s6v al jdr .

23. A helyisdgbdrletre vonatkoz| pdlydzati rendszer

46. $

(1) A helyisr5get bdrbe adni - e rendeletben rdgzitett kivdtellel - csak palyf.zati
elj6rds lefolytat6sa alapjdn, hatdrozatlan idore lehet. A pillydzati hirdetmdnyt a

b6rbeado kcileles sajdt honlapj6n, illetve az Ozdi V6rosi Televizi6 kdpirjs6g6ban
megjelentetni 6s a bdr'beado hirdet6t6blajan 5 munkanaprakozzl tenni.

(2) A K6pvisel6-testiilet kcjz6rdekri cdlbol jogosult helyis6gre pitlyintatds n6lkiil
bdrlot jelolni, ds a bdrleti dijat, valamint a berleti jogviszonyra vonatkoz6
szabalyokat a rendeletben foglaltakt6l kedvez6bben meg6llapitani, A
ke dvezmdnye s b elb e ad6s anyagi v onzat|t az Onkorm 6ny zat vi seli.

(3) Apalydzati lqirdetrndnynektarlalmazniakell:
a) a holyisdg cimdt, alaptertilet6t, a helyisdgekben gyakorolhat6

tev6kpnysdgek kordt,
b) ap|lyazatibiztositdkmdrtdkdt,
c) a bdrlBti jogviszony idotartam6t,
d) az indul6 havi b6rleti dij dsszegdt,
e) a pfilLzatr adatlap benyirjt6sdnak ds a p|Iyazati biztosft6k befizetdsdnek

kcitelezettsdgdrol sz6l6 drtesitdst,

0 apfiyftzatok bont6s6nak helydt ds idopontj6t,
g) az:" ovddek osszeget,

44S

(1)

(2)

r3)
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h) ap6ly6zatpost6ra addstnakhatitridejdt,
i) egydb feltdteleket.

(4) Jogi szemdly palyazo esetdn a pttlydzonak a paly|zati kdrelemhez csatolni kell a

tdrsas6gi szerzodes, alafuSsi cimpdld6ny ds a biros6gi nyilvantartisba vdtelrol
sz6l6 okirat m6so1at6t, valamint igazolilst arr6l, hogy kdztartozdsa nincs.

(5) Egydni vdllalkozo palyhzo eset6n a p\Iyhzathoz csatolni kell az egy6ni
v1,llalkozo n;,ilv6ntalt6.sba vett adatair6l szolo 1gazol6st 6s a Nemzeti Ad6- ds

Vdnrhivatal 6ltal - a pttlytno itltal tett elozo 6vi adobeval.lils alapjdn - ki6llitott
jcivedelemtgazollst.

(6) Termdszertes szemdly p6lyin6nak aptiydzatr kdrelmdhez csatolnia kell az utols6
hdrom havi jcivedelemigazoltstt, A h6rom havi jcivedelembol szttmitott
6tlagjovedelomnek 1egal6bb a mindenkor 6rv6nyes oregsdgi nyugdrj legkisebb
osszegenek 250 %-6t kell drnie.

(7) A p6ly6zat nyertese az, aki a p|lyazali kiir6s alapjhn a bdrbead6 szitmitra a

legkedve:zobb aj6nlatot teszi. Azonos ajdnlatok bedrkezdse eset6n a p6ly6zat
nyertese az, aki a p6ly6zatr t6rgyal6son megtartott licit sor6n magasabb bdrleti
dijra tesz aj 6rrrlatot.

(8) A pLly|zat 4yertesdnek visszaldpdse eset6n a bdrleti szeruodes megkotds6t a
soron kovetkezo legkedvezobb aj6nlatot tett ptlydzonak kell felaj6nlani.
Amennyiben a pdIy6z6 ezzel a jogfxal nem kiv6n dlni, rijabb pfiydzatot kell
kiirni.

(9) A hat|rozott idole megkcitott szeruodes a lejhrtdt kovetoen hatfirozatlan
id6tartamri szelzoddssd alakithat6, amennyiben a b6rl6nek a helyisdgb6rleti
jogviszony6val osszefiiggo tartozhsa vagy egydb kozizemi dfi tartozitsa nincs.

(10) Helyis6gle vonatkoz6an nem ldtesithet b6rleti vagy albdrleti jogviszonT4 az
olyan termdszetes vagy jogi szemdly, egydni vtilalkoz6, akinek kordbbi vagy
jelenlegi bdrleti jogviszonyttbol tartozttsa 6ll fenn a bdrbeado fe16.

(11) Abban az esetben sern kotheto meg a bdrleti szerzodes, ha a term6szetes vagy
jogi szemdll'nek, egydni v6llalkoz6nak olyan gazdasiryt t6rsas6gban van
drdekelts4ge (ktilonosen tulajdonos, rdszvdnyes, beltag, ktiltag), amelynek
kor6bbi vagyjelenlegi bdrletijogviszonydboltartoz6sa 611 fenn a b6rbead6 fel6.

A paly 6zati t6rgyal6son
palytnatr ajdnlatdt a

47. 5

csak az a palydz6 vagy k6pviseldje vehet rdszt, aki
bdrbead6hoz az eloirt tartalommal ds hat6ridoben

(1)
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benyrijtolta, a ptlydzati biztositdkot hat6ridore befrzette. A p\lyazati biztosit6k
mert6ke az ilrdul6 havi bdrleti dij h6romszorosa. A p\lydzati biztosit6k osszeg6t

a nyertes pdlyaz6 esetdben az ovadekba be kell szdmitanl

(2) Amennyiben az eloirt hat6ridoben csak egy p\lydzati ajhnlalot nyrijtanak be, a

berbeado ap6Iy6zatr alapfelt6telekkel e p6lydz6val kothet b6rleti szerz6ddst,

48.$

(1) A helyisig Udrleti jogdnak megszerzds6re irdnyul6 paly|zat sor6n nem nyertes

ptiy6z6knal< a biztosit6k osszegdt halad6ktalanul vissza kell fizetni.

(2) Amennyibe1 a pdlydzat nyertese neki felrohato okb6l a bdrleti szerzoddst 3

napon belr.il nen koti meg a bdrbead6val, a biztositdk visszakovetel6s6re

vonatkoz6 j dg6t eiveszti.

24, A helyisdg cserdje

4e.$

(1) A helyisdg belloje a helyisdgberleti jog6t csak mdsik helyisdg b6rleti iogaefi
cserdlheti el a bdrbeado hozzdjfuul6s6val.

(2) A cserdt a bdlbead6 csak abban az esetben engedelyezheti, ha a felek villlaljdka
cserehel)'is eg hasznfiat6val osszefiiggo kdtelezettsdgek telj esites6t.

25. A helyisdgbdrletijog dtruhdzdsa, albdrletbe adds

s0. $

(1) A helyisdgbdrleti jog 6truh6z6sa esetdn a felek az etruhfn6s feltdteleiben e

rendelettren rlieghat6r'ozottak figyelembevdtel6vel 6llapodhatnak meg rigy, hogy

az egyrn6s kcjzotti szerzodds alapjdn a berbead6 fe16 igdnyt nem

{rv6nyesithotnek. Az el:.e vonatkoz6 szerzodes 6rvenyess6gehez ir6sba foglalds

ds a bdrbeadp elozetes j6v6hagydsa sziiks6ges'

(2) A helyisdg bdr'leti jog6nak /rruhdzdsa esetdn az ij berlo engedllyezdsi dijat

kcjteles fizetlri a belbead6 javdra, melynek m6rt6ke azonos az elozo dvi bdrleti

dijjal.

(3) A bdrlo a helyisdg bdrleti jog6t csak a berleti jogviszony idotartamftig tuhdzhatia

6t, illetve adhatja albdlletbe.

(4) Az (I) 6s (3) bekezddsekben foglaltakat a helyis6g alb6rletbe ad6s6ra is

alkalmaz:ni kell.
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26. Ovaddk

sl AJT. J

(1) A bdrlo kotples a bdrleti szerzodls megkot6s6vel egyidejuleg 3 havi b6rleti
dijnak mr:gfelelo 6vaddkot fizetni a bdrbead6 reszdre.

(2) A bdrbeado az ovad6kot, valamint a kordbban beftzetett igdnybevdteli dijat
kizitr6Iag a berleti jogviszony megszundsekor hasznillhatja fel, a helyis6g
rendeltet4sszerrl hasznilatra alkalmassd tdteldre vasy a bdrleti dii ds akdzuzemi
dij tartoztis ki e gyenlitd s dre.

(3) A bdrlo az ovadel< osszeg6t koteles a bdrbead6 penzt6rhba befizetni vagy
bankszd.ml|jdra fitutalni. Az 6vaddk osszegdt a b6rbeado kciteles abankszdmlitjfn
elkr.ilcinftetten kezelni.

(4) Az 6vadd:k osszege abban az esetben keriilhet vrsszafrzetdsre a bdrlo rcszere a
bdrleti szerzo dds rne gszrindsdt kcjvetoen, amennyiben :

a) a bdrilonek bdrbead6 fel6 tartozdsa nincs ds a helyisdget tisztin,
re:nd e I t etd s szer i hasznttlatr a alkalm as 6l I ap otb an v is szaadta,

b) a hdrl6 a helyisdget a Kdpviselo-testtilet dcint6se alapjan megv6s6rolta 6s

a bdr'lettel osszefiiggo tartozdsanincs, vagy
c) a b6r'1o a helyisdg bdrleti jog6t dtruhfnta es az itj b6rI6 az 6vadekot

megfizette.

(5) Amennyiben az 6vad6k osszege nem fedezi a helyis6g rendeltet6sszeru
haszn|latra alkalmas 6llapot6nak vrsszatllitttsi kcilts6geit, a tobbletkoltsdget a
berlo viseli.

(6) Az 6vaddk elsz6mol6sa irdnt a berbeado a helyisdg visszaad6s6t, az adhsvdteli
szerzodes megkotdsdt, illetve bdrleti jog 6truh6z6s eset6n az uj berlo |ltali
6vaddk megfizetdsdt koveto 45 napon behil koteles intdzkedni.

27. A helyisdg dtalakitdsa

(rA
J.,J

(1) A helyisdg atalakitfLs5'hoz a bdrlo koteles beszerezni a bdrbeado ir6sbeli
engedelylt, az dpitdsrigyi jogszabitlyokban meghatttrozolt esetekben az
dpitdsiigyi hafos69 engedelydt is.

(2) Abban az ese[ben, ha a b6rlo a helyis6get enged6ly n6lktil ttalakitja, b6rleti joga
c s erehelyi s e g bizto sitfts a n6lkiil felmondhat6.

28. A helyisdg megosztdsa

s3. $



27

Amennyiben a muszaki adotts6gok lehetovd teszik, a helyis6g tribb 0n6ll6 helyisdgk6nt
is hasznosithat6. Ilyen esetben a megosztott helyisdgek egyiittes b6rleti dija nem lehet
kevesebb, mint a rnegoszt6s el6tti helyis6g6 volt.

29. A helyisdgbdrleti jogviszony megsziindse

54.$

A helyisdg b6rleti joga azLtv.39. $-6ban rogzitetteken kivi.il megszunik:

termdpzetes szem6ly, vagy egydni viilalkozo bdrlo eset6n a bdrlo
halfiiival,
a lrelyi s d g haszn|latdra felj o go sit6 hat6 s 6gi enged6ly vi s szavon6s6val,
a hel5,jis69 engeddlyezett cser6j 6vel,
a helyisdg megsemmisi.il6sdvel,
a szerzodesben meghatfnozott ido elteltdvel,
6letvedelmi cdhi helyisdg rendeltet6s6nek megfelel6 cdlir ig6nybev6tele
esetdn.

a)

b)
c)
d)
e)
fl

Oronrr RESZ
Zhr6 rendelkez6sek

JJ'J

Ez a rendelet a kihirdet6sdt koveto napon ldp hat6lyba, rendelkez6seit ahatflyba ldp6sdt
ko veto en ldtrej ott j o gvi szonyokra kell alkalmaznt,

Hatillyht veszti az onkormftnyzat
s6.$

tulajdon6ban l6v6 lakfsok 6s helyis6gek bdrlet6r6l

ZiradEkz
A Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatat6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny 51.$ (2)

bekezddse alapjfln a rendelet 2U,6. m6rcius 1 1. napj6val keri.ilt kihirdet6sre.

O z d,2016. m6rcius 1 1.



 

1. melléklet az 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 
 

A piaci alapon történő bérlakáshoz jutás jövedelmi feltételei 
 

1.  
Egyedülálló pályázó esetén a végrehajtás alá vonható rendszeres jövedelem összege 
havonta: 
 
 
  

A 
 

B 

40 m2 alatti bérlakás esetén 40 m2 feletti bérlakás esetén 

1.1. 
összkomfortos bérlakás 

esetén 

 a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

200 % - a 

a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

220 %- a 

1.2. 
komfortos bérlakás 

esetén 

a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

180 %- a 

a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

210%- a 

1.3. 
félkomfortos bérlakás 

esetén 

a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

150 %- a 

a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

160 %- a 

1.4. 
komfort nélküli bérlakás 

esetén 

a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

150 %- a 

a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíj  
legkisebb összege 

160 %- a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  
Egy vagy több pályázó és a vele együtt költöző, összesen legfeljebb 3 tagú család esetén, a pályázó 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem:* 
 
  

A 
 

 
B 

 
C 

 40 m2 alatti bérlakás 
esetén 

40 m2 feletti bérlakás 
esetén 

2.1. 
összkomfortos 
bérlakás esetén 

a mindenkor 
érvényes öregségi 

nyugdíj 
legkisebb összegének 
150 %-át meghaladja 

és 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 220 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 280 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

2.2. 
komfortos bérlakás 

esetén 

a mindenkor 
érvényes öregségi 

nyugdíj 
legkisebb összegének 
130 %-át meghaladja 

és 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 200 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 250 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

 
2.3. 

 
félkomfortos bérlakás 

esetén 

 
a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj 

legkisebb összegének 
120 %-át meghaladja 

és 

 
a pályázó havonta 

legalább a mindenkor 
érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 160 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

 
a pályázó havonta 

legalább a mindenkor 
érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 170 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

2.4. 
komfort nélküli 
bérlakás esetén 

a mindenkor 
érvényes öregségi 

nyugdíj 
legkisebb összegének 
120 %-át meghaladja 

és 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 160 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 170 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 



 
* Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a pályázó(k) különböző jogcímen kapott összes 
jövedelmét is figyelembe kell venni. 
 
 
 
3.  
 
Egy vagy több pályázó és a vele együtt költöző, összesen 3-nál több családtag esetén, a 
pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem:* 
 
  

A 
 

 
B 

 
C 

 40 m2 alatti bérlakás 
esetén 

40 m2 feletti bérlakás 
esetén 

3.1. 
összkomfortos 
bérlakás esetén 

a mindenkor 
érvényes öregségi 

nyugdíj 
legkisebb összegének 
150 %-át meghaladja 

és 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 260 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 300 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

3.2. 
komfortos bérlakás 

esetén 

a mindenkor 
érvényes öregségi 

nyugdíj 
legkisebb összegének 
130 %-át meghaladja 

és 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 220 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 290 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

3.3. 
félkomfortos bérlakás 

esetén 

a mindenkor 
érvényes öregségi 

nyugdíj 
legkisebb összegének 
120 %-át meghaladja 

és 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 200 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 210 %-ának 
megfelelő, a Vht. 

alapján végrehajtás 
alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

3.4. 
komfort nélküli 
bérlakás esetén 

a mindenkor 
érvényes öregségi 

nyugdíj 
legkisebb összegének 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 200 %-ának 

a pályázó havonta 
legalább a mindenkor 

érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összege 210 %-ának 



120 %-át meghaladja 
és 

megfelelő, a Vht. 
alapján végrehajtás 

alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

megfelelő, a Vht. 
alapján végrehajtás 

alá vonható 
rendszeres 

jövedelemmel 
rendelkezik 

 
* Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a pályázó(k) különböző jogcímen kapott összes 
jövedelmét is figyelembe kell venni. 
 



 

2. melléklet az 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 
 

Különszolgáltatások 
 

1. Beépített bútorhasználat: 
1.1.beépített szekrény db/hó       58,- Ft 
1.2.konyhaszekrény db/hó: 

1.2.1. 3 részes       76,- Ft 
1.2.2. 2 részes (mosogatóval)     58,- Ft 

 
2. Levelesláda használat Ft/lakás/hó      38,- Ft 

 
3. Kaputelefon díja Ft/lakás/hó       58,- Ft 

 
4. Elektromos zár díja Ft/lakás/hó      58,- Ft 

 
5. Víz- és csatornadíj felosztásának díja Ft/lakás/hó  233,- Ft 

 
6. Közös tulajdonú részek takarítása Ft/lakás/hó *          1.500,- Ft 

 
7. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője (használója) Ózd Város 

Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
20/2015.(XI.26.) rendeletében foglaltak szerint köteles a szervezett 
szemétszállítást igénybe venni és azt a közszolgáltató részére megfizetni. 

 
8. Szennyvízcsatornába be nem kötött bérleményekben keletkező szennyvíz és 

folyékony kommunális hulladék elszállításáról a bérlő saját költségén köteles 
gondoskodni. 

 
9. A bérbeadó által kezelt épületekben lévő lakások üzemeltetési költsége az előző 

évi költségekből kerül meghatározásra, mely a lakbéren felül kerül kiszámlázásra.  
 

10. A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségéből eredő 
vízdíj különbözet felosztása: 
10.1. Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik hitelesített 

alvízmérő órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj 
különbözet a fogyasztás arányában kerül felosztásra. 

10.2. Azoknál az épületeknél, ahol nem rendelkezik minden lakás hitelesített 
alvízmérő órával vagy érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj 
különbözet létszámarányosan kerül felosztásra. Az alvízmérő órák előírt 
időszakonkénti hitelesítése a bérlő kötelessége.  

 
11. A kéménnyel ellátott ingatlan bérlője (használója) köteles az ingatlanra vonatkozó 

kéményseprési díj m2 arányos részét megfizetni.  
 

12. Az épülettel, lakással, valamint a közös használatra szolgáló helyiségekkel és 
területtel összefüggő – lakbéren kívüli – egyéb kötelezettségek teljesítését a felek 
szerződésben rögzítik. 
 
 

* kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületek esetén 
 



A B C D

Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

1. Akácos 002  /1 3659 Komfort n.
2. Akácos 002  /2 3659 Komfort n.
3. Akácos 004  /1 3659 Komfort n.
4. Akácos 004  /2 3659 Komfort n.
5. Akácos 004  /3 3659 Komfort n.
6. Akácos 004  /4 3659 Komfort n.
7. Akácos 006  /1 3659 Komfort n.
8. Akácos 006  /2 3659 Komfort n.
9. Akácos 006  /3 3659 Komfort n.

10. Akácos 006  /4 3659 Komfort n.
11. Akácos 006  /5 3659 Komfort n.
12. Akácos 006  /6 3659 Komfort n.
13. Akácos 006  /7 3659 Komfort n.
14. Akácos 006  /8 3659 Komfort n.
15. Bánszállás 001 10004 Komfort n.
16. Bánszállás 010  /7 10016/2/A/7 Komfort n.
17. Bánszállás 010  /8 10016/2/A/8 Komfort n.
18. Bánszállás 012  /1 10016/4/A/6 Komfort n.
19. Bánszállás 012  /4 10016/4/A/3 Komfort n.
20. Bánszállás 013  /1 10025/4 Komfort n.
21. Bánszállás 013  /2 10025/4 Komfort n.
22. Bánszállás 013  /4 10025/4 Komfort n.
23. Bánszállás 013  /5 10025/4 Komfort n.
24. Bánszállás 013  /6 10025/4 Komfort n.
25. Bánszállás 013  /7 10025/4 Komfort n.
26. Bánszállás 013  /8 10025/4 Komfort n.
27. Bánszállás 013  /9 10025/4 Komfort n.
28. Bánszállás 014  /1 18726 Komfort n.
29. Bánszállás 014  /2 10025/3/A/4 Komfort n.
30. Bánszállás 014  /3 10025/3/A/2 Komfort n.
31. Bánszállás 014  /5 10025/3/A/7 Komfort n.
32. Bánszállás 014  /7 10025/3/A/5 Komfort n.
33. Bánszállás 015  /1 10025/2 Komfort n.
34. Bánszállás 015  /3 10025/2 Komfort n.
35. Bánszállás 015  /4 10025/2 Komfort n.
36. Bánszállás 016  /1 10025/1/A/4 Komfort n.
37. Bánszállás 016  /5 10025/1/A/8 Komfort n.
38. Bánszállás 016  /6 10025/1/A/7 Komfort n.
39. Bánszállás 016  /7 10025/1/A/6 Komfort n.
40. Bánszállás 016  /8 10025/1/A/5 Komfort n.
41. Bánszállás 018  /2 10031/1/A/4 Komfort n.
42. Bánszállás 018  /3 10031/1/A/1 Komfort n.
43. Bánszállás 018  /4 10031/1/A/3 Komfort n.
44. Bánszállás 020  /1 10038/3/A/1 Komfort n.
46. Bánszállás 038  /1 10051/2 Komfort n.
47. Bánszállás 039  /1 10051/3/A/1 Komfort n.
48. Bánszállás 039  /4 10051/3/A/5 Komfort n.

Szociális bérlakások jegyzéke

1. függelék az 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
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Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

54. Bánszállás 044  /4 10041/2/A/4 Komfort n.
57. Bánszállás 047  /2 10041/5/A/3 Komfort n.
58. Bánszállás 047  /3 10041/5A/4 Komfort n.
59. Bánszállás 047  /4 10041/5/A/2 Komfort n.
60. Bánszállás 047  /5 10041/5/A/1 Komfort n.
62. Dózsa György 022 3695 Komfort n.
63. Forrás 013  / 3716 Komfort n.
64. Forrás 014  / 3753 Komfort n.
65. Forrás 017  / 3720 Komfort n.
66. Hétes 001  /2 5022 Komfort n.
67. Hétes 001  1/a 5022 Komfort n.
68. Hétes 002  /1 5022 Komfort n.
69. Hétes 002  /2 5022 Komfort n.
70. Hétes 003  /1 5026/1 Komfort n.
71. Hétes 003  /2 5026/1 Komfort n.
72. Hétes 003  /3 5026/1 Komfort n.
73. Hétes 003  /4 5026/1 Komfort n.
74. Hétes 003  /5 5026/1 Komfort n.
75. Hétes 003  /6 5026/1 Komfort n.
76. Hétes  4/1 5026/1 Komfort n.
77. Hétes  4/2 5026/1 Komfort n.
78. Hétes  4/3 5026/1 Komfort n.
79. Hétes  4/4 5026/1 Komfort n.
80. Hétes  4/5 5026/1 Komfort n.
81. Hétes  4/6 5026/1 Komfort n.
82. Hétes 005 /2 5026/1 Komfort n.
83. Hétes 005  /3 5026/1 Komfort n.
84. Hétes 005  /4 5026/1 Komfort n.
85. Hétes 005  /5 5026/1 Komfort n.
86. Hétes 005  /6 5026/1 Komfort n.
87. Hétes 006  /1 5026/1 Komfort n.
88. Hétes 006  /2 5026/1 Komfort n.
89. Hétes 006  /3 5026/1 Komfort n.
90. Hétes 006  /4 5026/1 Komfort n.
91. Hétes 006  /5 5026/1 Komfort n.
92. Hétes 006  /6 5026/1 Komfort n.
93. Hétes 007  /1 5026/1 Komfort n.
94. Hétes 007  /2 5026/1 Komfort n.
95. Hétes 007  /3 5026/1 Komfort n.
96. Hétes 007  /4 5026/1 Komfort n.
97. Hétes 007  /5 5026/1 Komfort n.
99. Hétes 009  /1 5026/1 Komfort n.

102. Hétes 009  /4 5026/1 Komfort n.
103. Hétes 009  /5 5026/1 Komfort n.
104. Hétes 009  /6 5026/1 Komfort n.
105. Hétes 010  /1 5026/1 Komfort n.
106. Hétes 010  /2 5026/1 Komfort n.
107. Hétes 010  /3 5026/1 Komfort n.
108. Hétes 010  /4 5026/1 Komfort n.
109. Hétes 010  /5 5026/1 Komfort n.
110. Hétes 010  /6 5026/1 Komfort n.
111. Hétes 011  /1 5026/1 Komfort n.
112. Hétes 011  /2 5026/1 Komfort n.

Oldal 2



Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

115. Hétes 011  /5 5026/1 Komfort n.
116. Hétes 011  /6 5026/1 Komfort n.
119. Hétes 013  /1 5026/1 Komfort n.
120. Hétes 013  /2 5026/1 Komfort n.
121. Hétes 026  /1 5026/1 Komfort n.
122. Hétes 026  /2 5026/1 Komfort n.
123. Hétesvölgy 003  / 5010 Komfort n.
124. Hétesvölgy 004  / 5011 Komfort n.
125. Iparvasút 20  / 7240 Komfort n.
126. Kisamerika 001  /3 7133/A/3 Komfort n.
127. Kisamerika 004  /2 7136/A/2 Komfort n.
128. Kisamerika 009  /1 7141/A/1 Komfort n.
129. Kisamerika 009  /2 7141/A/2 Komfort n.
130. Kiserdôalja 003  /1 5047 Komfort n.
131. Kiserdôalja 003  /2 5047 Komfort n.
132. Kiserdôalja 003  /3 5047 Komfort n.
133. Kiserdôalja 003  /4 5047 Komfort n.
134. Kiserdôalja 004  /1 5048 Komfort n.
135. Kiserdôalja 004  /2 5048 Komfort n.
136. Kiserdôalja 004  /3 5048 Komfort n.
137. Kiserdôalja 010  /1 5068 Komfort n.
138. Kiserdôalja 010  /2 5068 Komfort n.
139. Kiserdôalja 010  /3 5068 Komfort n.
140. Kiserdôalja 010  /4 5068 Komfort n.
141. Kiserdôalja 011  /1 5067 Komfort n.
142. Kiserdôalja 011  /2 5067 Komfort n.
143. Kiserdôalja 011  /3 5067 Komfort n.
144. Kiserdôalja 011  /4 5067 Komfort n.
146. Kiserdôalja 012  /4 5066 Komfort n.
147. Kiserdôalja 013  /1 5064 Komfort n.
148. Kiserdôalja 013  /2 5064 Komfort n.
149. Kiserdôalja 013  /3 5064 Komfort n.
150. Kiserdôalja 013  /4 5064 Komfort n.
151. Kiserdôalja 014  /1 5073 Komfort n.
152. Kiserdôalja 014  /2 5073 Komfort n.
153. Kiserdôalja 014  /3 5073 Komfort n.
154. Kiserdôalja 014  /4 5073 Komfort n.
155. Kiserdôalja 015  /1 5072 Komfort n.
156. Kiserdôalja 015  /3 5072 Komfort n.
157. Kiserdôalja 015  /4 5072 Komfort n.
158. Kiserdôalja 016  /1 5071 Komfort n.
159. Kiserdôalja 016  /2 5071 Komfort n.
160. Kiserdôalja 016  /3 5071 Komfort n.
161. Kiserdôalja 018  /1 5076/2 Komfort n.
162. Kiserdôalja 018  /2 5076/2 Komfort n.
163. Kiserdôalja 018  /3 5076/2 Komfort n.
164. Kiserdôalja 019  /1 5076/1 Komfort n.
165. Kiserdôalja 019  /2 5076/1 Komfort n.
166. Kiserdôalja 019  /3 5076/1 Komfort n.
167. Kiserdôalja 019  /4 5076/1 Komfort n.
168. Mekcsey 135  / 4384 Komfort n.
170. Mekcsey 165 B / 4338 Komfort n.
171. Óvoda 004  /10 5118/1 Komfort n.
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Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

172. Óvoda 004  /11 5118/1 Komfort n.
174. Akna 005  /2 18751 Komfort n.
182. Iskola 002  /3 18721 Komfort n.
183. Iskola 002  /4 18722 Komfort n.
184. Százszorszép 002  /2 18594 Komfort n.
185. Páfrány 002  /1 18677 Komfort n.
187. Páfrány 004  /1 18683 Komfort n.
188. Páfrány 004  /2 18683 Komfort n.
189. Páfrány 004  /3 18683 Komfort n.
195. Rendelô 001  /01 18696 Komfort n.
196. Rendelô 001  /2 18695 Komfort n.
197. Rendelô 002  /1 18697/A/1 Komfort n.
198. Rendelô 002  /3 18697/A/2 Komfort n.
199. Rendelô 002  /4 18697/A/4 Komfort n.
200. Rendelô 003  /1 18698 Komfort n.
201. Rendelô 003  /2 18698 Komfort n.
206. Rózsadomb 006  / 18639 Komfort n.
207. Rózsadomb 015  /1 18591 Komfort n.
208. Rózsadomb 017  /2 18570 Komfort n.
209. Rózsadomb 018  /2 18621 Komfort n.
210. Rózsadomb 019  /1 18569 Komfort n.
211. Rózsadomb 024  /1 18615 Komfort n.
212. Rózsadomb 024  /2 18616 Komfort n.
213. Rózsadomb 032  /2 18554 Komfort n.
214. Somsályi 001  /1 18531 Komfort n.
215. Somsályi 001  /2 18531 Komfort n.
216. Somsályi 001  /3 18531 Komfort n.
217. Somsályi 001  /4 18531 Komfort n.
218. Somsályi 002  /1 18532 Komfort n.
219. Somsályi 002  /2 18532 Komfort n.
220. Somsályi 002  /3 18532 Komfort n.
221. Somsályi 003  /2 18533 Komfort n.
222. Somsályi 003  /4 18533 Komfort n.
223. Somsályi 004  /1 18534 Komfort n.
224. Somsályi 004  /2 18534 Komfort n.
225. Somsályi 005  /1 18535 Komfort n.
226. Somsályi 005  /2 18535 Komfort n.
227. Somsályi 006  /3 18536 Komfort n.
228. Somsályi 006  /4 18536 Komfort n.
229. Somsályi 007  /1 18537 Komfort n.
230. Somsályi 007  /3 18537 Komfort n.
231. Somsályi 007  /4 18537 Komfort n.
232. Somsályi 008  /1 18538/A/2 Komfort n.
233. Somsályi 008  /2 18538/A/2 Komfort n.
234. Somsályi 009  /1 18539 Komfort n.
235. Somsályi 009  /2 18539 Komfort n.
236. Somsályi 010  /2 18540 Komfort n.
237. Somsályi 010  /4 18540 Komfort n.
238. Somsályi 0019/2 18729/2 Komfort n.
239. Somsályfô 005/3 18806/A/1 Komfort n.
240. Somsályfô 005/5 18828 Komfort n.
241. Somsályfô 005/6 18828 Komfort n.
242. Somsályfô 005/1 18828 Komfort n.
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Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

243. Somsályfô 008/2 18828 Komfort n.
244. Somsályfô 011/1 18828 Komfort n.
245. Somsályfô 011/3 18813/A/2 Komfort n.
246. Somsályfô 011/4 18804/A/4 Komfort n.
247. Somsályfô 013/3 18804/A/1 Komfort n.
248. Somsályfô 015/3 18803/A/4 Komfort n.
249. Somsályfô 015/4 18803/A/1 Komfort n.
250. Somsályfô 016/1 18801/A/4 Komfort n.
251. Somsályfô 017/3 18800/A/3 Komfort n.
252. Somsályfô 017/4 18800/A/2 Komfort n.
253. Somsályfô 019/2 18800/A/1 Komfort n.
254. Somsályfô 019/3 18851/A/1 Komfort n.
255. Somsályfô 020/1 18818/A/3 Komfort n.
256. Somsályfô 020/2 18818/A/2 Komfort n.
257. Somsályfô 020/3 18818/A/6 Komfort n.
258. Somsályfô 020/4 18857/A/3 Komfort n.
259. Somsályfô 020/5 18858 Komfort n.
260. Somsályfô 020/6 18858 Komfort n.
261. Somsályfô 022  /1 18834 Komfort n.
262. Somsályfô 022  /2 18824 Komfort n.
263. Somsályfô 024  /1 18818/A/9 Komfort n.
264. Somsályfô 024  /2 18818/A/5 Komfort n.
265. Somsályfô 025  /2 18818/A/1 Komfort n.
266. Somsályfô 026  /1 18818/A/8 Komfort n.
267. Somsályfô 027  /1 18801/A/2 Komfort n.
268. Somsályfô 027  /2 18813/A/3 Komfort n.
269. Somsályfô 029  /1 18838 Komfort n.
270. Somsályfô 029  /2 18839 Komfort n.
271. Somsályfô 029  /3 18840 Komfort n.
272. Somsályfô 029  /4 18841 Komfort n.
273. Somsályfô 030  /5 18842 Komfort n.
274. Somsályfô 034  /4 18847/A/2 Komfort n.
275. Somsályfô 034  /5 18857/A/3 Komfort n.
276. Somsályfô 038  /1 18858 Komfort n.
277. Somsályfô 038  /2 18858 Komfort n.
278. Szondi 001  /1 6525/A/1 Komfort n.
280. Uraji 014  / 14256 Komfort n.
281. Váci Mihály 005  /1 5050 Komfort n. 
282. Váci Mihály 005  /2 5050 Komfort n.
283. Váci Mihály 006  /1 5046 Komfort n.
284. Váci Mihály 006  /2 5046 Komfort n.
285. Váci Mihály 006  /3 5046 Komfort n.
286. Váci Mihály 006  /4 5046 Komfort n.
287. Váci Mihály 007  /1 5044 Komfort n.
288. Váci Mihály 007  /2 5044 Komfort n.
289. Váci Mihály 007  /3 5044 Komfort n.
290. Váci Mihály 008  /1 5043 Komfort n.
291. Váci Mihály 008  /2 5043 Komfort n.
292. Váci Mihály 008  /3 5043 Komfort n.
293. Váci Mihály 009  /1 5042 Komfort n.
294. Váci Mihály 009  /2 5042 Komfort n.
295. Váci Mihály 009  /3 5042 Komfort n.
296. Váci Mihály 009  /4 5042 Komfort n.
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A B C D

Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

1. Velence 006  /1 1247/A/1 Félkomfort
2. Velence 006  /2 1247/A/2 Félkomfort
3. Velence 006  /3 1247/A/3 Félkomfort
4. Velence 006  /4 1247/A/4 Komfortos
5. Velence 006  /5 1247/A/5 Félkomfort
6. Velence 006  /6 1247/A/6 Félkomfort
7. Velence 009  /2 1239/A/2 Félkomfort
8. Velence 009  /3 1239/A/3 Félkomfort
9. Velence 009  /4 1239/A/8 Félkomfort

10. Velence 009  /5 1239/A/5 Félkomfort
11. Velence 009  /7 1239/A/7 Félkomfort
12. Velence 009  /8 1239/A/4 Félkomfort
13. Velence 009  /9 1239/A6 Félkomfort
14. Velence 010  /1 1236/A/1 Félkomfort
15. Velence 010  /2 1236/A/2 Félkomfort
16. Velence 010  /3 1236/A/3 Félkomfort
17. Velence 010  /4 1236/A/4-5 Félkomfort
18. Velence 010  /5 1236/A/6 Félkomfort
19. Velence 010  /6 1236/A/7 Félkomfort
20. Velence 012  /1 1233/A/1 Félkomfort
21. Velence 012  /3 1233/A/3 Félkomfort
22. Velence 012  /4 1233/A/4 Félkomfort
23. Velence 018  /1 1248/A/1 Félkomfort
24. Velence 018  /2 1248/A/2 Félkomfort
25. Velence 018  /3 1248/A/3 Félkomfort
26. Velence 018  /4 1248/A/4 Félkomfort
27. Velence 019  /1 1249 Félkomfort
28. Velence 019  /2 1249 Félkomfort
29. Velence 019  /3 1249 Félkomfort
30. Velence 019  /4 1249 Félkomfort
31. Velence 019  /5 1249 Félkomfort
32. Velence 019  /6 1249 Félkomfort
33. Velence 019  /7 1249 Félkomfort

Uniós forrásból felújított szociális bérlakások jegyzéke

3. függelék az 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
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A B C D

Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

1. Bem 010  2/7 5364/A/7 Komfortos
2. Bem 010  F/1 5364/A/1 Komfortos
3. Bibó 008/C 2/6 8333/A/33 Összkomf.
4. Bolyki Fôút 017 A 3/1 8366/A/13 Összkomf.
5. Bolyki Fôút 017 B 3/1 8366/A/29 Összkomf.
6. Bolyki Fôút 019 B 2/4 8365/A/28 Összkomf.
7. Bolyki Fôút 021 C 2/2 8364/A/42 Összkomf.
8. Bolyki Fôút 033 B F/1 8338/A/16 Összkomf.
9. Bolyki Fôút 042  1/3 8406/A/52 Összkomf.

10. Bolyki Fôút 042  F/4 8406/A/49 Összkomf.
11. Bolyki Fôút 048  4/3 8407/A/45 Összkomf.
12. Bolyki Fôút 075  3/2 8415/31/A41 Összkomf.
13. Bolyki Fôút 075  F/2 8415/31/A32 Összkomf.
14. Bolyki Fôút 077  3/1 8415/31/A55 Összkomf.
15. Bolyki Fôút 077  3/2 8415/31/A56 Összkomf.
16. Bolyki Fôút 077  4/2 8415/31/A59 Összkomf.
17. Bolyki Fôút 079  2/1 8415/31/A67 Összkomf.
18. Bolyki Fôút 079  F/2 8415/31/A62 Összkomf.
19. Bolyki Fôút 081  1/1 8415/31/A79 Összkomf.
20. Bolyki Fôút 081  2/1 8415/31/A82 Összkomf.
21. Bolyki Fôút 081  3/1 8415/31/A85 Összkomf.
22. Bolyki Fôút 081  3/3 8415/31/A87 Összkomf.
23. Bolyki Fôút 083  1/2 8415/62/A/5 Összkomf.
24. Bolyki Fôút 085  1/1 8514/62/A19 Összkomf.
25. Bolyki Fôút 087  F/3 8415/62/A33 Összkomf.
26. Bolyki Fôút 089  1/2 8415/62/A50 Összkomf.
27. Bolyki Fôút 089  1/3 8415/62/A51 Összkomf.
28. Bolyki Fôút 089  2/1 8415/62/A52 Összkomf.
29. Bolyki Fôút 089  3/3 8415/62/A57 Összkomf.
30. Bolyki Fôút 089  4/2 8415/62/A59 Összkomf.
31. Bolyki Fôút 089  4/3 8415/62/A60 Összkomf.
32. Bolyki Fôút 089  F/2 8415/62/A47 Összkomf.
33. Bolyky Tamás 015 A 1/1 8585/1 Összkomf.
34. Bolyky Tamás 015 A 1/10 8585/1 Összkomf.
35. Bolyky Tamás 015 A 1/11 8585/1 Összkomf.
36. Bolyky Tamás 015 A 1/13 8585/1 Összkomf.
37. Bolyky Tamás 015 A 1/14 8585/1 Összkomf.
38. Bolyky Tamás 015 A 1/3 8585/1 Összkomf.
39. Bolyky Tamás 015 A 1/5 8585/1 Összkomf.
40. Bolyky Tamás 015 A 1/7 8585/1 Összkomf.
41. Bolyky Tamás 015 A 2/1 8585/1 Összkomf.
42. Bolyky Tamás 015 A 2/11 8585/1 Összkomf.
43. Bolyky Tamás 015 A 2/13 8585/1 Összkomf.
44. Bolyky Tamás 015 A 2/14 8585/1 Összkomf.
45. Bolyky Tamás 015 A 2/3 8585/1 Összkomf.

4. függelék az 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Piaci alapon bérbe adható lakások jegyzéke



Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

46. Bolyky Tamás 015 A 2/5 8585/1 Összkomf.
47. Bolyky Tamás 015 A 2/7 8585/1 Összkomf.
48. Bolyky Tamás 015 A 2/9 8585/1 Összkomf.
49. Bolyky Tamás 015 A F/1 8585/1 Összkomf.
50. Bolyky Tamás 015 A F/10 8585/1 Összkomf.
51. Bolyky Tamás 015 A F/11 8585/1 Összkomf.
52. Bolyky Tamás 015 A F/13 8585/1 Összkomf.
53. Bolyky Tamás 015 A F/14 8585/1 Összkomf.
54. Bolyky Tamás 015 A F/3 8585/1 Összkomf.
55. Bolyky Tamás 015 A F/5 8585/1 Összkomf.
56. Bolyky Tamás 015 A F/7 8585/1 Összkomf.
57. Bolyky Tamás 015 B 1/1 8585/1 Összkomf.
58. Bolyky Tamás 015 B 1/2 8585/1 Összkomf.
59. Bolyky Tamás 015 B 1/3 8585/1 Összkomf.
60. Bolyky Tamás 015 B 1/4 8585/1 Összkomf.
61. Bolyky Tamás 015 B 1/5 8585/1 Összkomf.
62. Bolyky Tamás 015 B 1/6 8585/1 Összkomf.
63. Bolyky Tamás 015 B 1/7 8585/1 Összkomf.
64. Bolyky Tamás 015 B 1/8 8585/1 Összkomf.
65. Bolyky Tamás 015 B 1/9 8585/1 Összkomf.
66. Bolyky Tamás 015 B F/1 8585/1 Összkomf.
67. Bolyky Tamás 015 B F/2 8585/1 Összkomf.
68. Bolyky Tamás 015 B F/3 8585/1 Összkomf.
69. Bolyky Tamás 015 B F/4 8585/1 Összkomf.
70. Bolyky Tamás 015 B F/5 8585/1 Összkomf.
71. Bolyky Tamás 015 B F/6 8585/1 Összkomf.
72. Bolyky Tamás 015 B F/7 8585/1 Összkomf.
73. Bolyky Tamás 015 B F/8 8585/1 Összkomf.
74. Bolyky Tamás 015 B FS/1 8585/1 Összkomf.
75. Bolyky Tamás 015 C 1/1 8585/1 Összkomf.
76. Bolyky Tamás 015 C 1/2 8585/1 Összkomf.
77. Bolyky Tamás 015 C 1/3 8585/1 Összkomf.
78. Bolyky Tamás 015 C 1/4 8585/1 Összkomf.
79. Bolyky Tamás 015 C F/1 8585/1 Összkomf.
80. Bolyky Tamás 015 C F/2 8585/1 Összkomf.
81. Bolyky Tamás 015 C F/3 8585/1 Összkomf.
82. Bolyky Tamás 015 C F/4 8585/1 Összkomf.
83. Bulcsú 002  1/8 8163/A/8 Összkomf.
84. Bulcsú 003  1/7 8096/A/7 Összkomf.
85. Bulcsú 003  2/10 8096/A/10 Összkomf.
86. Bulcsú 003  2/12 8096/A/12 Összkomf.
87. Bulcsú 003  F/1 8096/A/1 Összkomf.
88. Bulcsú 003  F/3 8096/A/3 Összkomf.
89. Bulcsú 005  F/01 8097/A/1 Összkomf.
90. Árpád vezér 002  1/5 8372/1/A/7 Komfortos
91. Árpád vezér 002  1/6 8372/1/A/8 Komfortos
92. Árpád vezér 002  1/8 8372/1/A/5 Komfortos
93. Árpád vezér 002  2/11 8372/1/A/10 Komfortos
94. Árpád vezér 002  2/9 8372/1/A/11 Komfortos
95. Árpád vezér 002  F/2 8372/1/A/2 Komfortos
96. Árpád vezér 002  F/3 8372/1/A/3 Komfortos



Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

97. Árpád vezér 003  1/4 8094/2/A/4 Komfortos
98. Árpád vezér 003  2/9 8094/2/A/9 Komfortos
99. Árpád vezér 003  F/1 8094/2/A/1 Komfortos

100. Árpád vezér 004  F/1 8372/2/A/1 Komfortos
101. Árpád vezér 005  2/11 8094/3/A/11 Komfortos
102. Árpád vezér 005  2/9 8094/3/A/9 Komfortos
103. Árpád vezér 006  F/1 8372/3/A/1 Komfortos
104. Árpád vezér 006  F/3 8372/3/A/2 Komfortos
105. Árpád vezér 007  1/4 8094/4/A/4 Komfortos
106. Árpád vezér 007  1/5 8094/4/A/5 Komfortos
107. Árpád vezér 007  1/6 8094/4/A/6 Komfortos
108. Árpád vezér 007  2/7 8094/4/A/7 Komfortos
109. Árpád vezér 007  2/8 8094/4/A/8 Komfortos
110. Árpád vezér 007  2/9 8094/4/A/9 Komfortos
111. Árpád vezér 007  F/1 8094/4/A/1 Komfortos
112. Árpád vezér 007  F/2 8094/4/A/2 Komfortos
113. Árpád vezér 007  F/3 8094/4/A/3 Komfortos
114. Árpád vezér 008 A 1/4 8372/4/A/4 Komfortos
115. Árpád vezér 008 A 1/6 8372/4/A/6 Komfortos
116. Árpád vezér 008 A 2/8 8372/4/A/8 Komfortos
117. Árpád vezér 008 A F/3 8372/4/A/3 Komfortos
118. Árpád vezér 008 B 1/5 8372/4/A/14 Komfortos
119. Árpád vezér 008 B 2/9 8372/4/A/18 Komfortos
120. Árpád vezér 008 B F/2 8372/4/A/10 Komfortos
121. Árpád vezér 008 B F/3 8372/4/A/12 Komfortos
122. Árpád vezér 009  1/5 8094/5/A/5 Komfortos
123. Árpád vezér 009  1/6 8094/5/A/6 Komfortos
124. Árpád vezér 009  1/7 8094/5/A/7 Komfortos
125. Árpád vezér 009  1/8 8094/5/A/8 Komfortos
126. Árpád vezér 009  2/10 8094/5/A/10 Komfortos
127. Árpád vezér 009  2/11 8094/5/A/11 Komfortos
128. Árpád vezér 009  2/12 8094/5/A/12 Komfortos
129. Árpád vezér 009  2/9 8094/5/A/9 Komfortos
130. Árpád vezér 009  F/02 8094/5/A/2 Komfortos
131. Árpád vezér 009  F/1 8094/5/A/1 Komfortos
132. Árpád vezér 009  F/3 8094/5/A/3 Komfortos
133. Árpád vezér 009  F/4 8094/5/A/4 Komfortos
134. Árpád vezér 010  F/1 8372/5/A/1 Félkomfort
135. Árpád vezér 011 A 1/4 8094/6/A/8 Komfortos
136. Árpád vezér 011 A 1/5 8094/6/A/9 Komfortos
137. Árpád vezér 011 A 1/6 8094/6/A/10 Komfortos
138. Árpád vezér 011 A 2/7 8094/6/A/15 Komfortos
139. Árpád vezér 011 A 2/8 8094/6/A/16 Komfortos
140. Árpád vezér 011 A 2/9 8094/6/A/17 Összkomf.
141. Árpád vezér 011 A F/1 8094/6/A/1 Komfortos
142. Árpád vezér 011 A F/2 8094/6/A/2 Komfortos
143. Árpád vezér 011 A F/3 8094/6/A/3 Komfortos
144. Árpád vezér 011 B 1/5 8094/6/A/11 Komfortos
145. Árpád vezér 011 B 1/6 8094/6/A/12 Komfortos
146. Árpád vezér 011 B 1/7 8094/6/A/13 Komfortos
147. Árpád vezér 011 B 1/8 8094/6/A/14 Komfortos



Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

148. Árpád vezér 011 B 2/10 8094/6/A/19 Komfortos
149. Árpád vezér 011 B 2/11 8094/6/A/20 Komfortos
150. Árpád vezér 011 B 2/12 8094/6/A/21 Komfortos
151. Árpád vezér 011 B 2/9 8094/6/A/18 Komfortos
152. Árpád vezér 011 B F/1 8094/6/A/4 Komfortos
153. Árpád vezér 011 B F/2 8094/6/A/5 Komfortos
154. Árpád vezér 011 B F/3 8094/6/A/6 Komfortos
155. Árpád vezér 011 B F/4 8094/6/A/7 Komfortos
156. Árpád vezér 012 A 2/9 8372/6/A/9 Komfortos
157. Árpád vezér 012 A F/1 8372/6/A/1 Komfortos
158. Árpád vezér 012 A F/2 8372/6/A/3 Komfortos
159. Árpád vezér 012 A F/3 8372/6/A/2 Komfortos
160. Árpád vezér 012 B 1/4 8372/6/A/13 Komfortos
161. Árpád vezér 012 B 1/6 8372/6/A/15 Komfortos
162. Árpád vezér 012 B 2/7 8372/6/A/16 Komfortos
163. Árpád vezér 012 B 2/9 8372/6/A/18 Komfortos
164. Árpád vezér 012 B F/2 8372/6/A/12 Komfortos
165. Árpád vezér 012 C 1/6 8372/6/A/24 Komfortos
166. Árpád vezér 012 C 2/10 8372/6/A/28 Komfortos
167. Árpád vezér 012 C 2/9 8372/6/A/27 Komfortos
168. Árpád vezér 012 C F/1 8372/6/A/19 Komfortos
169. Árpád vezér 012 C F/2 8372/6/A/20 Komfortos
170. Árpád vezér 012 C F/3 8372/6/A/22 Komfortos
171. Árpád vezér 012 C F/4 8372/6/A/21 Komfortos
172. Árpád vezér 013  2/3 8110/A/12 Összkomf.
173. Árpád vezér 014  1/1 8377/A/5 Komfortos
174. Árpád vezér 014  2/1 8377/A/9 Komfortos
175. Árpád vezér 014  2/3 8377/A/11 Komfortos
176. Árpád vezér 014  F/1 8377/A/1 Komfortos
177. Árpád vezér 014  F/3 8377/A/3 Komfortos
178. Árpád vezér 015  1/4 8120/A/9 Összkomf.
179. Árpád vezér 015  2/3 8120/A/13 Összkomf.
180. Árpád vezér 015  2/4 8120/A/14 Összkomf.
181. Árpád vezér 016 A 1/1 8378/A/3 Komfortos
182. Árpád vezér 016 A 2/2 8378/A/7 Komfortos
183. Árpád vezér 016 A F/1 8378/A/1 Komfortos
184. Árpád vezér 016 B 2/3 8378/A/16 Komfortos
185. Árpád vezér 016 C F/1 8378/A/17 Komfortos
186. Árpád vezér 016 C F/2 8378/A/18 Komfortos
187. Árpád vezér 018 B F/1 8368/A/13 Komfortos
188. Árpád vezér 018 B F/3 8368/A/15 Komfortos
189. Árpád vezér 019 B F/1 8123/A/7 Összkomf.
190. Árpád vezér 020 A 1/3 8359/1/A/3 Komfortos
191. Árpád vezér 020 A 2/1 8359/1/A/5 Komfortos
192. Árpád vezér 020 A 2/2 8359/1/A/6 Komfortos
193. Árpád vezér 020 A 2/3 8359/1/A/7 Komfortos
194. Árpád vezér 020 A 2/4 8359/1/A/8 Komfortos
195. Árpád vezér 020 B 1/1 8359/2/A/2 Komfortos
196. Árpád vezér 020 B 1/2 8359/2/A/3 Komfortos
197. Árpád vezér 020 B 1/3 8359/2/A/4 Komfortos
198. Árpád vezér 020 B 1/4 8359/2/A/5 Komfortos



Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

199. Árpád vezér 020 B 2/1 8359/2/A/6 Komfortos
200. Árpád vezér 020 B 2/2 8359/2/A/7 Komfortos
201. Árpád vezér 020 B 2/3 8359/2/A/8 Komfortos
202. Árpád vezér 020 B 2/4 8359/2/A/9 Komfortos
203. Árpád vezér 020 B F/1 8359/2/A/1 Komfortos
204. Árpád vezér 020 C 1/1 8359/2/A/11 Komfortos
205. Árpád vezér 020 C 2/2 8359/2/A/16 Komfortos
206. Árpád vezér 020 C 2/4 8359/2/A/18 Komfortos
207. Árpád vezér 020 D F/1 8359/3/A/1 Komfortos
208. Árpád vezér 020 E 2/1 8359/3/A/14 Komfortos
209. Árpád vezér 020 F 2/2 8359/4/A/7 Komfortos
210. Árpád vezér 021 A 2/1 8125/A/5 Összkomf.
211. Árpád vezér 024 A 1/1 8345/A/10 Komfortos
212. Árpád vezér 024 A 2/4 8345/A/22 Komfortos
213. Árpád vezér 024 A 2/8 8345/A/26 Komfortos
214. Árpád vezér 024 A 2/9 8345/A/27 Komfortos
215. Árpád vezér 024 A F/2 8345/A/2 Komfortos
216. Árpád vezér 024 A F/5 8345/A/5 Komfortos
217. Árpád vezér 024 A F/8 8345/A/8 Komfortos
218. Árpád vezér 024 B F/2 8345/A/29 Komfortos
219. Árpád vezér 025  1/8 8130/A/8 Összkomf.
220. Árpád vezér 025  2/4 8130/A/12 Összkomf.
221. Árpád vezér 025  2/8 8130/A/16 Összkomf.
222. Árpád vezér 025  3/2 8130/A/18 Összkomf.
223. Árpád vezér 025  4/2 8130/A/26 Összkomf.
224. Árpád vezér 025  4/4 8130/A/28 Összkomf.
225. Árpád vezér 027 A 1/1 8133/A/1 Összkomf.
226. Árpád vezér 027 A 1/3 8133/A/3 Összkomf.
227. Árpád vezér 027 A 2/1 8133/A/4 Összkomf.
228. Árpád vezér 027 A 2/3 8133/A/6 Összkomf.
229. Árpád vezér 027 A 3/1 8133/A/7 Összkomf.
230. Árpád vezér 027 A 3/2 8133/A/8 Összkomf.
231. Árpád vezér 027 A 4/1 8133/A/10 Összkomf.
232. Árpád vezér 027 A 4/2 8133/A/11 Összkomf.
233. Árpád vezér 027 B 1/3 8133/A/15 Összkomf.
234. Árpád vezér 027 B 2/1 8133/A/16 Összkomf.
235. Árpád vezér 027 B 2/3 8133/A/18 Összkomf.
236. Árpád vezér 027 B 3/1 8133/A/19 Összkomf.
237. Árpád vezér 027 B 3/2 8133/A/20 Összkomf.
238. Árpád vezér 027 B 3/3 8133/A/21 Összkomf.
239. Árpád vezér 027 B 4/1 8133/A/22 Összkomf.
240. Árpád vezér 027 B 4/2 8133/A/23 Összkomf.
241. Árpád vezér 027 B 4/3 8133/A/24 Összkomf.
242. Árpád vezér 027 C 1/1 8133/A/25 Összkomf.
243. Árpád vezér 027 C 1/3 8133/A/27 Összkomf.
244. Árpád vezér 027 C 1/4 8133/A/28 Összkomf.
245. Árpád vezér 027 C 2/2 8133/A/30 Összkomf.
246. Árpád vezér 027 C 2/3 8133/A/31 Összkomf.
247. Árpád vezér 027 C 2/4 8133/A/32 Összkomf.
248. Árpád vezér 027 C 3/1 8133/A/33 Összkomf.
249. Árpád vezér 027 C 3/3 8133/A/35 Összkomf.
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250. Árpád vezér 027 C 3/4 8133/A/36 Összkomf.
251. Árpád vezér 027 C 4/1 8133/A/37 Összkomf.
252. Árpád vezér 027 C 4/3 8133/A/39 Összkomf.
253. Árpád vezér 027 C 4/4 8133/A/40 Összkomf.
254. Árpád vezér 034  1/2 8348/A/7 Komfortos
255. Árpád vezér 034  1/3 8348/A/8 Komfortos
256. Árpád vezér 034  1/4 8348/A/9 Komfortos
257. Árpád vezér 034  2/1 8348/A/11 Komfortos
258. Csépányi 121  / 19085 Komfortos
259. Csépányi 121  /A 19085 Félkomfort
260. Géza 002  F/2 8164/A/2 Komfortos
261. Géza 004  1/3 8165/A/7 Komfortos
262. Géza 004  F/3 8165/A/3 Komfortos
263. Géza 013  2/4 8175/A/10 Komfortos
264. Géza 015  2/4 8174/A/10 Komfortos
265. Géza 017  F/1 8173/A/1 Komfortos
266. Géza 019  F/2 8172/A/2 Komfortos
267. Ív 007 7/27 5273/5/A/31 Összkomf.
268. József Attila 021  1/2 5426/A/8 Komfortos
269. József Attila 021  1/4 5426/A/5 Komfortos
270. József Attila 021  2/4 5426/A/9 Komfortos
271. József Attila 021  3/1 5426/A/15 Komfortos
272. József Attila 021  3/3 5426/A/14 Komfortos
273. József Attila 021  3/4 5426/A/13 Komfortos
274. József Attila 021  F/02 5426/A/4 Komfortos
275. József Attila 021  F/1 5426/A/3 Komfortos
276. Katona József 001 A 2/2 7713/A/8 Összkomf.
277. Katona József 001 B 1/2 7713/A/20 Összkomf.
278. Katona József 001 B 4/1 7713/A/28 Összkomf.
279. Katona József 003 A 3/1 7712/A/27 Összkomf.
280. Katona József 003 B 2/3 7712/A/24 Összkomf.
281. Katona József 003 B 3/3 7712/A/10 Összkomf.
282. Katona József 003 B 4/2 7712/A/29 Összkomf.
283. Kisamerika 014  /3 7146/A/3 Félkomfort
284. Lehel vezér 001 A 3/3 8161/A/10 Összkomf.
285. Lehel vezér 001 A F/1 8161/A/1 Összkomf.
286. Lehel vezér 001 B 1/2 8161/A/13 Összkomf.
287. Lehel vezér 001 B 2/1 8161/A/15 Összkomf.
288. Lehel vezér 001 B 2/3 8161/A/17 Összkomf.
289. Lehel vezér 001 B 3/1 8161/A/18 Összkomf.
290. Lehel vezér 001 B F/1 8161/A/11 Összkomf.
291. Lehel vezér 003 A F/2 8160/A/2 Összkomf.
292. Lehel vezér 003 B 1/2 8160/A/17 Összkomf.
293. Lehel vezér 003 B 3/2 8160/A/23 Összkomf.
294. Lehel vezér 005 A 3/1 8159/A/10 Összkomf.
295. Lehel vezér 005 A 3/3 8159/A/12 Összkomf.
296. Lehel vezér 005 A F/1 8159/A/3 Összkomf.
297. Lehel vezér 005 B 2/3 8159/A/21 Összkomf.
298. Lehel vezér 005 B 3/3 8159/A/24 Összkomf.
299. Lehel vezér 005 B F/2 8159/A/14 Összkomf.
300. Lehel vezér 005 B F/3 8159/A/15 Összkomf.
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301. Lehel vezér 006  1/1 8131/A/7 Összkomf.
302. Lehel vezér 006  1/2 8131/A/8 Összkomf.
303. Lehel vezér 006  1/5 8131/A/11 Összkomf.
304. Lehel vezér 006  3/6 8131/A/24 Összkomf.
305. Lehel vezér 006  F/1 8131/A/1 Összkomf.
306. Lehel vezér 006  F/3 8131/A/3 Összkomf.
307. Lehel vezér 006  F/6 8131/A/6 Összkomf.
308. Lehel vezér 008  1/6 8132/A/12 Összkomf.
309. Lehel vezér 008  3/2 8132/A/20 Összkomf.
310. Lehel vezér 008  F/1 8132/2/A/1 Összkomf.
311. Lehel vezér 009 A F/3 8157/A/3 Összkomf.
312. Lehel vezér 009 B 1/3 8157/A/18 Összkomf.
313. Lehel vezér 011 A 1/1 8154/A/4 Összkomf.
314. Lehel vezér 011 B 1/3 8154/A/18 Összkomf.
315. Lehel vezér 011 B 2/1 8154/A/19 Összkomf.
316. Lehel vezér 011 B 2/2 8154/A/20 Összkomf.
317. Lehel vezér 011 B 2/3 8154/A/21 Összkomf.
318. Lehel vezér 011 B F/1 8154/A/13 Összkomf.
319. Lehel vezér 011 B F/2 8154/A/14 Összkomf.
320. Lehel vezér 013 B 1/4 8153/A/16 Összkomf.
321. Lehel vezér 013 B 3/1 8153/A/22 Összkomf.
322. Lehel vezér 014  2/1 8141/A/9 Összkomf.
323. Lehel vezér 019  2/1 8146/A/9 Komfortos
324. Lehel vezér 019  2/4 8146/A/12 Komfortos
325. Lehel vezér 021  1/3 8145/A/7 Komfortos
326. Lehel vezér 021  2/3 8145/A/11 Komfortos
327. Mekcsey 183.  / 4305 Félkomfort
328. Munkás 005  1/8 7160/A/5 Félkomfort
329. Munkás 006  1/4 7161/A/4 Félkomfort
330. Munkás 006  1/5 7161/A/5 Félkomfort
331. Munkás 007  1/12 7162/A/12 Komfortos
332. Munkás 010  F/1 7166/A/1 Félkomfort
333. Nagy Imre 001  2/1 8404/A/7 Összkomf.
334. Nagy Imre 003  3/3 8404/A/27 Összkomf.
335. Nagy Imre 003  4/2 8404/A/29 Összkomf.
336. Nagy Imre 003  4/3 8404/A/30 Összkomf.
337. Nagy Imre 005  2/2 8404/A/38 Összkomf.
338. Nagy Imre 005  3/1 8404/A/40 Összkomf.
339. Nagy Imre 007  3/2 8404/A/56 Összkomf.
340. Nagy Imre 007  F/1 8404/A/46 Összkomf.
341. Nagy Imre 011  1/2 8404/A/80 Összkomf.
342. Nagy Imre 011  2/3 8404/A/84 Összkomf.
343. Nagy Imre 011  4/3 8404/A/90 Összkomf.
344. Nagy Imre 013  3/1 8536/4/A/16 Összkomf.
345. Nagyamerika 003  /10 7124/A/18 Félkomfort
346. Nagyamerika 003  /11 7124/A/7 Félkomfort
347. Nagyamerika 003  /13 7124/A/17 Félkomfort
348. Nagyamerika 003  /15 7124/A/15 Félkomfort
349. Nagyamerika 003  /17 7124/A/13 Félkomfort
350. Nagyamerika 003  /3 7124/A/1 Félkomfort
351. Nagyamerika 003  /4 7124/A/3 Félkomfort
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352. Nagyamerika 003  /5 7124/A/2 Félkomfort
353. Nagyamerika 003  /6 7124/A/14 Félkomfort
354. Nagyamerika 003  /9 7124/A/9 Komfortos
355. Nagyamerika 005  /1 7125/A/2 Félkomfort
356. Nagyamerika 005  /11 7125/A/6 Félkomfort
357. Nagyamerika 005  /2 7125/A/5 Félkomfort
358. Nagyamerika 005  /3 7125/A/4 Komfortos
359. Nagyamerika 007  /6 7136/A/8 Félkomfort
360. Nagyamerika 009  /9 7127/A/9 Félkomfort
361. Nagyamerika 009  /8 7127/A/8 Félkomfort
362. Nagyamerika 009/  1/A 7127/A/1 Félkomfort
363. Nagyamerika 009/  1/B 7127/A/1 Félkomfort
364. Nemzetőr 001  2/1 7337/A/6 Összkomf.
365. Nemzetőr 001  2/3 7337/A/8 Összkomf.
366. Nemzetőr 001  3/1 7337/A/9 Összkomf.
367. Nemzetőr 001  4/1 7337/A/12 Összkomf.
368. Nemzetőr 001  4/3 7337/A/14 Összkomf.
369. Nemzetőr 002  1/1 7337/A/17 Összkomf.
370. Nemzetőr 002  1/2 7337/A/18 Összkomf.
371. Nemzetőr 002  3/1 7337/A/23 Összkomf.
372. Nemzetőr 002  3/3 7337/A/25 Összkomf.
373. Nemzetőr 002  4/2 7337/A/27 Összkomf.
374. Nemzetőr 002  4/3 7337/A/28 Összkomf.
375. Nemzetőr 002  F/1 7337/A/15 Összkomf.
376. Nemzetőr 003  1/3 7337/A/34 Összkomf.
377. Nemzetőr 003  2/1 7337/A/35 Összkomf.
378. Nemzetőr 003  2/3 7337/A/37 Összkomf.
379. Nemzetőr 003  3/3 7337/A/40 Összkomf.
380. Nemzetőr 003  4/3 7337/A/43 Összkomf.
381. Nemzetőr 003  F/2 7337/A/30 Összkomf.
382. Nemzetőr 005  F/1 7348/A/30 Összkomf.
383. Nemzetőr 006  4/2 7348/A/71 Összkomf.
384. Nemzetőr 007  9/1 7348/A/114 Összkomf.
385. Nemzetőr 008  2/2 7348/A/123 Összkomf.
386. Nemzetőr 009  1/1 7348/A/148 Összkomf.
387. Nemzetőr 009  6/1 7348/A/163 Összkomf.
388. Nemzetőr 009  7/2 7348/A/167 Összkomf.
389. Nemzetőr 009  9/1 7348/A/172 Összkomf.
390. Nemzetőr 009  9/2 7348/A6173 Összkomf.
391. Nemzetőr 014  4/3 7358/A/12 Összkomf.
392. Nemzetőr 014  7/3 7358/A/21 Összkomf.
393. Nemzetőr 015  7/3 7358/A/51 Összkomf.
394. Nemzetőr 017  10/3 7358/A/120 Összkomf.
395. Nemzetőr 017  2/3 7358/A/96 Összkomf.
396. Nemzetőr 017  3/1 7358/A/97 Összkomf.
397. Óvoda 027  / 5108 Félkomfort
398. Százszorszép 001  /2 18601 Félkomfort
399. Nyírfa 004  /1 18575 Komfortos
400. Nyírfa 007  /2 18583 Komfortos
401. Rendelô 001  /1 18695 Komfortos
402. Rendelô 003  /4 18698 Félkomfort
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403. Somsályi 002  /4 18532 Félkomfort
404. Somsályi 003  /1 18533 Félkomfort
405. Somsályi 017 18541 Félkomfort
406. Somsályi 018 18726 Komfortos
407. Somsályfô 005/2 18806/A/3 Félkomfort
408. Somsályfô 005/8 18818/A/8 Félkomfort
409. Somsályfô 005/9 18828 Félkomfort
410. Somsályfô 013/2 18804/A/2 Félkomfort
411. Szabolcs-köz 002 A F/2 8384/A Összkomf.
412. Szabolcs-köz 002 B 1/1 8384/A/15 Összkomf.
413. Szabolcs-köz 002 B 3/3 8384/A/23 Összkomf.
414. Szabolcs-köz 002 B F/1 8384/A/12 Összkomf.
415. Szabolcs-köz 003 B 1/3 8383/A/15 Összkomf.
416. Szent István 008  F/1 8326/A/1 Összkomf.
417. Szent István 011 B 4/1 8311/A/19 Összkomf.
418. Szent István 012  2/1 8415/107/A7 Összkomf.
419. Szent István 016  F/2 8415/107A32 Összkomf.
420. Szent István 031  2/3 8415/165A54 Összkomf.
421. Szentsimon 135  / 17412/9 Félkomfort
422. Szondi 004  /1 6498 Félkomfort
423. Szondi 004  /2 Komfortos
424. Szondi 008  /1 6500/1/A/1 Félkomfort
425. Szondi 008  /2 6500/1/A/2 Komfortos
426. Szondi 008  /3 6500/1/A/3 Komfortos
427. Szondi 009  /2 6519/A/2 Félkomfort
428. Szondi 009  /4 6519/A/4 Félkomfort
429. Szondi 015  /2 6516/A/2 Félkomfort
430. Szondi 015  /4 6516/A/4 Félkomfort
431. Szondi 017  /2 6515/A/2 Félkomfort
432. Toldi 003  /2 6509/A/2 Félkomfort
433. Toldi 003  /3 6509/A/3 Félkomfort
434. Toldi 005  /4 6508/A/3 Félkomfort
435. Új telep 001  /2 5197/A/4 Komfortos
436. Új telep 001  /3 5197/A/2 Félkomfort
437. Új telep 001  /4 5197/A/5 Komfortos
438. Új telep 001  /5 5197/A/3 Félkomfort
439. Új telep 001  /6 5187/A/2 Félkomfort
440. Új telep 004  /2 5182/A/3 Félkomfort
441. Új telep 004  /3 5182/A/2 Félkomfort
442. Új telep 008  /1 5180/1 Komfortos
443. Új telep 008  /3 5179 Komfortos
444. Új telep 008  /4 5172 Komfortos
445. Új telep 010  /1 5174 Komfortos
446. Új telep 012  /1 5176 Komfortos
447. Új telep 013  /1 5206/A/2 Komfortos
448. Új telep 013  /2 5206/A/1 Komfortos
449. Új telep 014  /2 5175/A/2 Komfortos
450. Új telep 015  /2 5220 Komfortos
451. Új telep 015  /3 5213 Félkomfort
452. Új telep 017  /1 5214 Félkomfort
453. Új telep 017  /3 5215 Komfortos
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454. Vasvár 004  F/1 7302/3/A/24 Összkomf.
455. Vasvár 006  8/3 7302/2/A/26 Összkomf.
456. Vasvár 059  6/3 7903/A/21 Összkomf.
457. Vasvár 059  F/1 7903/A/1 Összkomf.
458. Vasvár 061  7/1 7903/A/51 Összkomf.
459. Vasvár 061  F/1 7903/A/31 Összkomf.
460. Vasvár 063  8/3 7903/A/86 Összkomf.
461. Vasvár 063  9/2 7903/A/88 Összkomf.
462. Vasvár 063  F/2 7903/A/61 Összkomf.
463. Vasvár 065  4/1 7903/A/101 Összkomf.
464. Vasvár 065  4/2 7903/A/102 Összkomf.
465. Vasvár 065  9/1 7903/A/116 Összkomf.
466. Vasvár 065  F/1 7903/A/90 Összkomf.
467. Vasvár 067  5/2 7903/A/135 Összkomf.
468. Vasvár 067  9/1 7903/A/146 Összkomf.
469. Vasvár 069  5/3 7903/A/165 Összkomf.
470. Vasvár 069  9/3 7903/A/177 Összkomf.
471. Vasvár 069  F/3 7903/A/150 Összkomf.
472. Vasvár 125  2/1 7970/2 Összkomf.
473. Vasvár 125  2/2 7970/2 Összkomf.
474. Vasvár 125  2/3 7970/2 Összkomf.
475. Vasvár 125  2/4 7970/2 Összkomf.
476. Vasvár 125  2/5 7970/2 Összkomf.
477. Vasvár 125  2/6 7970/2 Összkomf.
478. Vasvár 125  3/1 7970/2 Összkomf.
479. Vasvár 125  3/2 7970/2 Összkomf.
480. Vasvár 125  3/3 7970/2 Összkomf.
481. Vasvár 125  3/4 7970/2 Összkomf.
482. Vasvár 125  3/5 7970/2 Összkomf.
483. Vasvár 125  3/6 7970/2 Összkomf.
484. Vasvár 125  4/2 7970/2 Összkomf.
485. Vasvár 125  4/3 7970/2 Összkomf.
486. Vasvár 125  4/4 7970/2 Összkomf.
487. Vasvár 125  4/5 7970/2 Összkomf.
488. Vasvár 125  4/6 7970/2 Összkomf.
489. Velence 001  /2 1261/A/2 Félkomfort
490. Velence 001  /4 1261/A/1 Félkomfort
491. Velence 002  /1 1258/A/1 Félkomfort
492. Velence 002  /2 1258/A/2 Félkomfort
493. Velence 002  /4 1258/A/4 Félkomfort
494. Velence 002  /5 1258/A/5 Félkomfort
495. Velence 002  /6 1258/A/6 Félkomfort
496. Velence 003  /1 1256/A/1 Félkomfort
497. Velence 003  /2 1256/A/2 Félkomfort
498. Velence 003  /3 1256/A/3 Félkomfort
499. Velence 003  /4 1256/A/3 Félkomfort
500. Velence 003  /6 1256/A/6 Komfortos
501. Velence 003  /7 1256/A/7 Félkomfort
502. Velence 003  /8 1256/A/8 Félkomfort
503. Velence 003  /9 1256/A/5 Félkomfort
504. Velence 004  /2 1251/A/2 Félkomfort
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505. Velence 004  /4 1251/A/4 Félkomfort
506. Velence 004  /5 1251/A/7 Félkomfort
507. Velence 004  /6 1251/A/6 Félkomfort
508. Velence 004  1/3 1251/A/5 Félkomfort
509. Velence 004  F/3 1251/A/3 Félkomfort
510. Velence 005  /3 1250/A/3 Komfortos
511. Velence 005  /4 1250/A/4 Félkomfort
512. Velence 007  /2 1243/A/2 Félkomfort
513. Velence 007  /3 1243/A/3 Félkomfort
514. Velence 007  /4 1243/A/4 Komfortos
515. Velence 007  /5 1243/A/1 Félkomfort
516. Velence 007  /6 1243/A/5 Félkomfort
517. Velence 007  /8 1243/A/7 Félkomfort
518. Velence 007  /9 12436/A/8 Félkomfort
519. Velence 008  /1 1242/A/1 Félkomfort
520. Velence 008  /2 1242/A/2 Félkomfort
521. Velence 008  /3 1242/A/3 Félkomfort
522. Velence 008  /4 1242/A/4 Félkomfort
523. Velence 013  /1 1234/A/1 Komfortos
524. Velence 013  /2 1234/A/2 Félkomfort
525. Velence 013  /4 1234/A/4 Félkomfort
526. Velence 014  /2 1235/A/2 Félkomfort
527. Velence 014  /3 1235/A/3 Félkomfort
528. Velence 015  /1 1240/A/1 Félkomfort
529. Velence 015  /2 1240/A/2 Félkomfort
530. Velence 015  /3 1240/A/3 Félkomfort
531. Velence 015  /4 1240/A/4 Komfortos
532. Velence 016  /1 1241/A/1 Komfortos
533. Velence 016  /2 1241/A/2 Félkomfort
534. Velence 016  /3 1241/A/3 Félkomfort
535. Velence 016  /4 1241/A/4 Félkomfort
536. Velence 017  /1 1244 Félkomfort
537. Velence 017  /2 1244 Félkomfort
538. Velence 017  /3 1244 Félkomfort
539. Velence 017  1/4 1244 Félkomfort
540. Velence 020  /3 1252/A/4 Félkomfort
541. Velence 020  /4 1252/A/2 Félkomfort
542. Velence 022  /1 1257/A/2 Félkomfort
543. Velence 023  /1 1259/A/6 Félkomfort
544. Velence 023  /2 1259/A/4 Félkomfort
545. Velence 023  /3 1259/A/2 Félkomfort
546. Velence 023  /4 1259/A/1 Félkomfort
547. Velence 023  /5 1259/A/7 Félkomfort
548. Velence 023  /6 1259/A/5 Félkomfort
549. Velence 023  /7 1259/A/3 Félkomfort
550. Velence 024  /1 1260/A/2 Félkomfort
551. Velence 024  /2 1260/A/1 Félkomfort
552. Velence 024  /3 1260/A/3 Félkomfort
553. Velence 025  /1 1194/A/6 Félkomfort
554. Velence 025  /2 1194/A/4 Félkomfort
555. Velence 025  /3 1194/A/2 Félkomfort
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556. Velence 025  /4 1194/A/1 Félkomfort
557. Velence 025  /5 1194/A/7 Félkomfort
558. Velence 025  /6 1194/A/5 Félkomfort
559. Velence 025  /7 1194/A/3 Félkomfort
560. Velence 026  /1 1197/A/3 Félkomfort
561. Velence 026  /2 1197/A/5 Félkomfort
562. Velence 026  /3 1197/A/4 Félkomfort
563. Velence 026  /4 1197/A/1 Félkomfort
564. Velence 027  /1 1198/A/2 Félkomfort
565. Velence 027  /2 1198/A/3 Félkomfort
566. Velence 028  /1 1204/A/1 Félkomfort
567. Velence 028  /2 1204/A/3 Félkomfort
568. Velence 028  /3 1204/A/4 Félkomfort
569. Velence 028  /4 1204/A/2 Félkomfort
570. Velence 030  /1 1214/A/1 Félkomfort
571. Velence 031  /2 1215/A/3 Komfortos
572. Velence 031  /3 1215/A/4 Félkomfort
573. Velence 031  /4 1215/A/2 Félkomfort
574. Velence 032  /1 1220/A/1 Félkomfort
575. Velence 032  /2 1220/A/2 Félkomfort
576. Velence 032  /3 1220/A/3 Félkomfort
577. Velence 032  /4 1220/A/2 Félkomfort
578. Velence 033  /1 1222/A/1 Komfortos
579. Velence 033  /2 1222/A/3 Félkomfort
580. Velence 033  /3 1222/A/4 Félkomfort
581. Velence 033  /4 1222/A/2 Félkomfort
582. Velence 035  /1 1225/A/1 Félkomfort
583. Velence 035  /2 1225/A/2 Félkomfort
584. Velence 035  /3 1225/A/3 Félkomfort
585. Velence 035  /4 1225/A/4 Félkomfort
586. Velence 036  /4 1226/A/4 Komfortos
587. Velence 036  /6 1226/A/6 Félkomfort
588. Velence 037  /1 1223 Félkomfort
589. Velence 037  /2 1223 Komfortos
590. Velence 038  /1 1221/A/2 Félkomfort
591. Velence 038  /2 1221/A/1 Komfortos
592. Velence 038  /3 1221/A/3 Félkomfort
593. Velence 038  /5 1221/A/6 Félkomfort
594. Velence 038  /6 1221/A/5 Félkomfort
595. Velence 039  /1 1216/A/1 Komfortos
596. Velence 039  /2 1216/A/2 Félkomfort
597. Velence 039  /3 1216/A/3 Félkomfort
598. Velence 039  /4 1216/A/4 Komfortos
599. Velence 039  /5 1216/A/5 Félkomfort
600. Velence 039  /6 1216/A/6 Félkomfort
601. Velence 040  /1 1212/A/1 Félkomfort
602. Velence 040  /2 1212/A/2 Félkomfort
603. Velence 040  /3 1212/A/3 Félkomfort
604. Velence 041  /1 1213/A/1 Félkomfort
605. Velence 041  /2 1213/A/2 Komfortos
606. Velence 041  /3 1213/A/3 Komfortos



Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

607. Velence 041  /5 1213/A/5 Félkomfort
608. Velence 041  /6 1213/A/6 Félkomfort
609. Velence 042  /4 1207/A/4 Félkomfort
610. Velence 042  /2 1207/A/2 Komfortos
611. Velence 042  /6 1207/A/6 Félkomfort
612. Velence 043  /1 1206/A/1 Félkomfort
613. Velence 043  /2 1206/A/2 Komfortos
614. Velence 044  /2 1203/A/2 Komfortos
615. Velence 044  /3 1203/A/3 Komfortos
616. Velence 044  /7 1203/A/7 Komfortos
617. Velence 045  /4 1199/A/4 Komfortos
618. Velence 045  /8 1199/A/8 Komfortos
619. Velence 045  /6 1199/A/7 Komfortos
620. Velence 045  /7 1199/A/6 Komfortos

621. Velence 046  /1 1196/A/2 Komfortos
622. Velence 046  /2 1196/A/1 Komfortos
623. Velence 047  /1 1195/A/1 Komfortos
624. Velence 047  /2 1195/A/3 Félkomfort
625. Velence 047  /4 1195/A/2 Komfortos
626. Zrínyi 010  1/1 8091/A/2 Összkomf.
627. Zrínyi 010  2/4 8091/A/9 Összkomf.



A B C D

Utca Házszám Hrsz.
Komfort 
fokozat

1 48-as 005  1/1 5380/3 Összkomf.
2 48-as 005  1/2 5380/3 Összkomf.
3 48-as 005  1/3 5380/3 Összkomf.
4 48-as 005  2/1 5380/3 Összkomf.
5 48-as 005  2/2 5380/3 Összkomf.
6 48-as 005  2/3 5380/3 Összkomf.
7 48-as 005  F/1 5380/3 Összkomf.
8 48-as 007  1/1 5380/3 Összkomf.
9 48-as 007  1/2 5380/3 Összkomf.

10 48-as 007  2/1 5380/3 Összkomf.
11 48-as 007  2/2 5380/3 Összkomf.
12 48-as 007  F/1 5380/3 Összkomf.
13 Bartók Béla 002  Al/01 5278 Összkomf.
14 Bartók Béla 002  Al/02 5278 Összkomf.
15 Bartók Béla 002  F/01 5278 Összkomf.
16 Bartók Béla 002  F/02 5278 Összkomf.
17 Bartók Béla 002  F/03 5278 Összkomf.
18 Bartók Béla 002  T/01 5278 Összkomf.
19 Bartók Béla 002  T/02 5278 Összkomf.
20 Bartók Béla 002  T/03 5278 Összkomf.

5. függelék az 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségelven bérbe adható lakások jegyzéke
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