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Módosító javaslat 2 
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14. Az ózdi Városi Strand felújítása

Előirányzat: 600 millió forint
Az előirányzat az ózdi Városi Strand felújítását szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg)
folyósítása a támogatói  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 

Az ózdi turisztikai élet egyik meghatározó eleme a város egyik legszebb részén található Városi
Strandfürdő.  Komplex  felújítása  nagyon  aktuális,  melyet  az  alábbi  területeken  szükséges
megtenni: a gépészet korszerűsítése,  a medencetestek felújítása – 3 db medencetest- (a kettő
összesen 200 millió Ft), az árusító pavilon felújítása tereprendezéssel (50 millió Ft), a főépület
energetikai  korszerűsítése  és  átalakítása  (kisebb  apartman  jelleggel,  melegedővel,  közösségi
öltözővel, zuhanyzóval) – 50 millió Ft - jelentik a legfontosabb intézkedéseket, amelyeket fontos
lenne mihamarabb elkezdeni. A turisztikai attrakciót egy mai modern, extrém csúszdapark (300
millió Ft) kialakításával lehetne még teljesebbé tenni. A cél egy olyan Strandfürdő kialakítása,
mely  nemcsak  az  ózdiakat,  hanem  a  környező  településen  élőket  is  kiszolgálhatja  a  nyári
hónapokban, továbbá növeli a látogatottságot és újra vonzóvá teszi a szolgáltatást.
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