Javaslat
számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő
használatba adására
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Alpolgármester
PH. Településfejlesztési Osztály

Ózd Város Önkormányzata a település közbiztonságának biztosítása érdekében 8 db
használt, felújított kétmagos processzorú (4 GB DDR3 memória, 250 GB HDD, DVD
olvasó) asztali számítógépeket szerzett be jogtiszta szoftverekkel (Microsoft
Windows 7 Home Premium 64 bites operációs rendszer, professzionális
vírusvédelem 1 éves Kaspersky Antivírus 2016. előfizetéssel, irodai munkát segítő
program: Libre Office magyar nyelvű irodai programcsomag). A számítógépekhez
monitor nem tartozik.
Javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzata – elismerve és támogatva az Ózdi
Rendőrkapitányság közrendvédelmi és bűnüldözési munkáját – technikai
támogatásként a 8 db számítógépet, használati díj megfizetése nélkül, 2015.
december 22. napjával, határozatlan időtartamra használatba adja át a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére.
A számítógépek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
használatába kerülnek, azonban az Önkormányzat a juttatás alapfeltételeként
meghatározhatja, hogy a vagyonelemeket kizárólagosan az Ózdi Rendőrkapitányság
használhatja.
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés bd)
pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a
forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, használatba adása.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdés
rendelkezése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint
adható vagyonkezelésbe.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontja szerint a település közbiztonságának biztosításában való
közreműködés helyi közügynek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősül.
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak
elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (XII.21.) határozata
számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő
használatba adásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 22.
napjával hozzájárul a határozat 1. mellékletében felsorolt, számítástechnikai
eszközök határozatlan időtartamra történő használatba adásához a BAZ
Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Ózd város közbiztonságának
biztosítása, mint közfeladat ellátása céljából, használati díj megfizetése nélkül.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a juttatás alapfeltételeként
meghatározza, hogy a számítástechnikai eszközöket kizárólagosan az Ózdi
Rendőrkapitányság
használhatja
közrendvédelmi
és
bűnüldözési
munkakörülmények javítására.

Felelős:

Határidő:

használatba adási szerződés
- előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
- aláírásáért: Polgármester
vagyonelemek nyilvántartásáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
vezetője
értelemszerűen

1. melléklet a …./2015. (XII.21.) határozathoz

Kimutatás
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az Ózdi Rendőrkapitányság
részére használatba adásra kerülő eszközökről

Megnevezés

Mennyiség
db

Számítógép (HP dc6000 Pro-E8400
processzor 4GB/250GB/DVD, MAR HUN
Windows 7 Home Premium 64 bit
operációs rendszerrel és Kaspersky
Antivirus 2015-tel előtelepítve, telepítő
lemezekkel, billentyűzettel, egérrel)

8

Könyvszerinti
bruttó érték
összesen
Ft

283.465,-

