JAVASLAT
Ideiglenes Bizottság létrehozására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály
Ózd, 2018. március 23.

2017. október 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott közmeghallgatáson a 3600
Ózd, Árpád vezér út 12/A. szám alatt lévő társasház egyik bérlője jelezte, hogy az épület
pincéjében a vezeték el van repedve és az abból kiáramló szennyvíz állandó problémát okoz.
A bérlő kérte az állapot megszüntetését.
A társasházban az ingatlanok 52%-ban képeznek önkormányzati tulajdont, 48%-ban
magántulajdont. Az ingatlankezelő ÓZDINVEST Kft. a szennyvíz alapvezeték
meghibásodásának helyreállítási munkálatait 2017. november hónapban elvégezte. Ezt
követően az ingatlankezelő megkereste a tulajdonosokat a költségek megfizetése érdekében,
részükre részletfizetési lehetőséget biztosítva. (Megjegyzés: Az Ózdinvest Kft. tájékoztatása
szerint a költségeket jelen időpontig azonban az öt magántulajdonos közül csak egy fizette
ki.)
Tóth Pál önkormányzati képviselő a közmeghallgatáson hozzászólással jelezte, hogy az Árpád
vezér út 12. sz. alatti ingatlan tekintetében további intézkedésekre is szükség van annak
érdekében, hogy az ingatlan állapota ne romoljon tovább. Kezdeményezte, hogy kezdjék meg
a tárgyalásokat a probléma megoldására vonatkozóan, amelyre célszerű létrehozni egy
Ideiglenes Bizottságot.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 47. § alapján, a Képviselő-testület kiemelkedő
jelentőségű feladatok elvégzésére ideiglenes bizottságot alakíthat.
Az Ideiglenes Bizottságnak javasolt megvizsgálnia a tisztán önkormányzati tulajdon
kialakításának lehetőségét a társasház tekintetében.

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzon létre Ideiglenes Bizottságot a
3600 Ózd, Árpád vezér út 12. szám alatti ingatlan vonatkozásában a fentebb leírt
problémákkal kapcsolatos megoldási javaslatok kidolgozása céljából.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (III.23.) határozata
Ideiglenes Bizottság létrehozásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 47. § alapján a Képviselő-testület a 3600 Ózd,
Árpád vezér út 12. szám alatti épülettel kapcsolatos problémák megvizsgálása és a megoldási
lehetőségek kidolgozása céljából az alábbi személyekből álló 5 fős Ideiglenes Bizottságot
jelöli ki
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Felelős: Ideiglenes Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos

