Javaslat
az Ózdi Ipari Park Kft. által megvételre felajánlott eszközök megvásárlásával
kapcsolatos döntés meghozatalára
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Ó z d, 2015. december 21.

Az Ózdi Ipari Park Kft. a tulajdonában lévő alábbi vagyonelemeket (fotók 1.
mellékletben) 1.000 Ft+ÁFA/db vételáron megvételre ajánlotta fel Ózd Város
Önkormányzata részére:
- volt Finomhengerműi középsori hengerállvány hengerekkel, alappal (1 egység, kb.
45 tonna súlyban),
- 1 db villamos meghajtású keretes fűrészgép,
- 1 db gyári duda vezérlő egységgel, valamint 13 db géptípus-címke.
A szóban forgó tárgyak muzeológiailag, helytörténetileg és turisztikailag kiemelt
értékkel bírnak.
1. A középsori készsori hengerállvány és tartozékai nem csak az egykor működő
Finomhengermű gyártósorának legfontosabb részei voltak, hanem az arról
készült képek különböző dísztárgyakon, korsókon, képeslapokon,
illusztrációkon is szerepelt, mint szimbólum.
2. A fűrészgép az ózdi Szakmunkásképző Iskolában az 1950-es években készült,
az akkor ott tanító tanárok és tanulók által. Évtizedeken keresztül az Ózdi
Kohászati Üzemekben használták.
3. Az Ózdi Kohászati Üzemekben évtizedeken át, meghatározott időpontokban
jelezték a műszakváltásokat a jellegzetes magasnyomású gőzdudával.
A helyi társadalom számára az összetartozást, az ipari gyökereket és az „Ózdiságot” is
kifejező nosztalgikus emlékezést jelentik ezek a jellegzetes gépek.
Mindezen tárgyak olyan ipar- és kultúrtörténeti örökség részét képezik, amelyet
érdemes felterjeszteni a Nemzeti Értéktárba, mint kiemelt ózdi vonatkozású tárgyiszellemi örökséget.
A fenti, jelentős eszmei és vagyoni jelleggel bíró tárgyak az Észak-Magyarországi
Regionális Operatív Programból finanszírozott Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és
Élménykomplexum szabadtéri kiállító területén kerülnének elhelyezésre, a kohászat
történetét felidéző részen. A gőzduda már átszállításra került az Ózdi Muzeális
Gyűjteménybe, míg a fűrészgép valamint a hengersor átszállításáról gondoskodni kell.
Az átszállításhoz és telepítéshez kapcsolódóan az alábbi felmerülő költségekkel kell
számolni:
1. A hengerállvány
- átszállítását egy helyi vállalkozó térítésmentesen elvégzi;
- telepítésével kapcsolatban – előzetes felmérés alapján – lehetőség lenne a
leghátsó Skanzen pavilonban való elhelyezésre, azonban az eszköz súlya ( 45
tonnát meghaladó ) miatt, valamint a terület szállító-rakodó járművel való
nehézkes megközelítése miatt célszerűbb a gépszobrot a sétány sorába
beilleszteni annak érdekében, hogy a pályázatból megvalósult terület ne
károsodjon. Ebben az esetben szükséges az eszköznek egy betonalap készítése,
melynek költsége kb. 500 eFt + Áfa.
2. A fűrészgép esetében a telepítés és szállítás saját teljesítésben megoldott, mivel
kisebb és könnyebb gépszobor, mint a hengerállvány.
Az Ózdi Muzeális Gyűjtemény vezetőjének tájékoztatása szerint a hengerállvány és
fűrészgép felújítása több milliós nagyságrendű, ezért egyelőre elég lenne egy állagóvó
kezelés, amelyet műtárgyvédelmi szakember végez el.

Ennek anyagköltsége kb. 100 eFt, mely költség az Ózdi Művelődési Intézmények (a
továbbiakban: ÓMI) költségvetéséből biztosítható.
A vagyonelemeket célszerű – megvásárlásukat követően – az Ózdi Muzeális
Gyűjtemény javára az ÓMI kezelésébe adni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 7. pontja a kulturális szolgáltatást, többek között a kulturális örökség helyi
védelmét, a helyi közművelődési tevékenység támogatását a közfeladatok ellátása
körébe sorolja.

Javaslat
Ózd Város Önkormányzata vásárolja meg az Ózdi Ipari Park által 1.000 Ft+ÁFA/db
vételáron megvételre felajánlott vagyonelemeket a határozati javaslatban foglaltak
szerint. Az eszközöket, átvételüket követően, határozatlan időtartamra az Ózdi
Művelődési Intézmények kezelésébe adja át.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat
elfogadásával tegye lehetővé a megvételre felajánlott vagyonelemek átvételét.

1. melléklet
Finomhengerműi középsori hengerállvány hengerekkel, alaplappal

Keretes fűrészgép

Duda

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (XII.21.) határozata
az Ózdi Ipari Park Kft. által megvételre felajánlott eszközök megvásárlásával
kapcsolatos döntés meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ózdi Ipari
Park Kft. által megvételre felajánlott alábbi vagyonelemeket 1.000 Ft+ÁFA/db
vételáron per-, teher- és igénymentesen megvásárolja:
a) volt Finomhengerműi középsori hengerállvány hengerekkel, alappal (1
egység, kb. 45 tonna súlyban),
b) 1 db villamos meghajtású keretes fűrészgép,
c) 1 db gyári duda vezérlő egységgel, valamint 13 db géptípus-címke.
2. A Képviselő-testület a hengerállvány elhelyezésére szolgáló betonalap
előállítására bruttó 650 eFt-ot a pályázati céltartalék terhére biztosít,
amennyiben a telepítéshez az szükségessé válik.
3. Az 1. pontban hivatkozott vagyonelemek vételára a pályázati céltartalékból, a
vagyonelemek állagóvó kezelése az Ózdi Művelődési Intézmény éves működési
keretéből kerül megfizetésre.
4. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő ingóságokat az Önkormányzat
forgalomképtelen vagyonába sorolja.
5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban hivatkozott vagyonelemeket
a beszerzés napjától, határozatlan időtartamra az Ózdi Művelődési Intézmények
kezelésébe adja.
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