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Módosító javaslat 2 
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20. Épületbontások, romeltakarítás Ózdon

Előirányzat: 200 millió forint

Az  előirányzat  épületbontásokra,  romok  eltakarítására  szolgál  Ózd  Városában.  A támogatás
felhasználásának részletes  szabályairól  a helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói
okiratot ad ki Ózd Város Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon
belül  történik  és  a  további  részletek tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb
tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

1. 

A városképet  erősen  romboló,  mára  lakatlanná  vált  épületek  lebontása,  a  bontási  törmelék
elszállítása jelentősen segíti egy település pozitívabb megítélését, turisztikai szempontból is nagy
jelentősége van. Ózdon ezen épületek többsége a városba bevezető útszakaszokra esik, amelyek
eltakarítása  nemcsak  a  városlakók,  hanem  az  idelátogatók  nagyobb  megelégedettségét  is
szolgálja. Frekventált utak, városrészek: Miskolc felől (25-ös főút) – Vasút utca, Rozsnyói út,
Eger felől (26-os főút) – Pázmány út, Budapest felől (25-ös főút) – Csépányi út vonalai. Emellett
van olyan városrész – például Sajóvárkony-,  ahol  a Mekcsey út,  Dózsa György út,  Kovács-
Hagyó  Gyula  út,  Dobó  István  utca  számos  épülete  amellett,  hogy  esztétikailag  nem  szép,
életveszélyes  is,  így elbontásukat  ajánlott  mielőbb elvégezni.  Idén  az  önkormányzat  a  helyi
rendelet értelmében már kötelezte és egyes esetekben pénzbírsággal is sújtotta az elhanyagolt
ingatlanok tulajdonosait,  azonban a hathatósabb intézkedésekhez anyagi fedezet szükséges. A
támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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