Javaslat
helyiség használatba adására az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány részére az Ózd,
Zrínyi M. út 5. sz. alatti irodaépületben

Ózd, 2015. december 21.

Előterjesztő: Ózd Városi Rendészet vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) – az Önkormányzat által
alapított szervezet, mely közreműködik a település közbiztonságának biztosításában,
együttműködve a városi rendészeti szervekkel. Kuratóriuma 2015-ben újraalakult, első ülését
2015. november 11-én tartotta.
A Képviselő-testület 133/KH/2010.(VII.27.) határozatával az Ózd, Zrínyi M. út 5. sz. alatti
ingatlan földszintjén egyéb helyiségekkel egyetemben a 9. számú, 14 m 2 alapterületű
helyiséget is az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete (jelenleg: Ózd Városi
Rendészet, a továbbiakban: Rendészet) részére kezelésbe adta.
A Kuratórium indokoltnak tartja az Alapítvány részére egy irodahelyiség kialakítását,
amellyel megoldottá válik a Kuratórium működésével, tevékenységével kapcsolatos
iratanyagok egy helyen történő rendszerezett tárolása, ezáltal a kuratórium munkáját érintő
írásos anyagok előkészítése.
A fent hivatkozott 14 m2 alapterületű helyiség el van látva a szükséges infrastruktúrával, az
Alapítvány részére kialakítható benne egy irodahelyiség. A helyiség eddigi funkcióját tekintve
öltözőként szolgált a Rendészet részére, de a megnövekedett létszám miatt másik helyiség
került kialakításra ilyen céllal, az átadandó helyiség a fent leírtak miatt kihasználatlan. A
távhő díja, a vezetékes telefon- és internet szolgáltatások havidíja fix összegű, ennek
használata nem jár többletkiadással. Ezek a kiadások akkor is a Rendészet költségvetését
terhelnék, ha a helyiség a továbbiakban is kihasználatlanul maradna. A Rendészetnél 2
fő közfoglalkoztatás keretében végzi a takarítást, melynek támogatottsága 100 %-os, így a
helyiség takarítása sem jelent többlet kiadást. Az állandó költségekre a 2016. évi
költségvetési tervezet is biztosítja a keretet.
A helyiség jelenleg berendezett, rendelkezésre áll az iratok tárolására szolgáló szekrény,
internet hozzáférés a kuratórium elektronikus levelezésének kezelésére, nyomtatási lehetőség,
valamint vonalas telefon elérhetőségének kialakítása a Rendészet egy mellékét használva. A
helyiség alkalmas a Kuratórium tevékenységét érintő megbeszélések, tárgyalások
megtartására is. A helyiség kialakításával kapcsolatos költség sem az Önkormányzatot,
sem az Alapítványt nem terheli. A helyiségre jutó rezsiköltség arányos részét az
Alapítvány vállalja megfizetni.
Többlet költséget egyedül a számítógép-, valamint világítás használatából adódó villamos
energia többletfogyasztás jelenthet, amely költség tekintetében az Alapítvány vállalja a
hozzájárulást, melynek havi összegét a Rendészet az Alapítvány részére jogosult
továbbszámlázni.
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés bd) alpontja az ingyenes használatba
adást a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalja.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése szerint nemzeti
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges
mértékben hasznosítható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés
17. pontja a település közbiztonságának biztosításában való közreműködést a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe sorolja.

Mivel az Alapítvány kizárólag támogatásokból jut bevételhez, ezért is törekszik arra, hogy a
működési kiadásait minél alacsonyabb szinten tartsa, ezáltal nagyobb mértékben támogathatja
és szolgálhatja a város közbiztonságának fenntartását és javítását.
Az Alapítvány tevékenységét és munkáját az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyiség
ingyenes használatával segítheti.
Javaslat:
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat „A” változata szerint fogadja el az
előterjesztést, ezzel is támogatva az önkormányzat által alapított Ózd Közbiztonságáért
Alapítványt.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2015. (XII.21.) határozata
helyiség használatba adásáról az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány
részére az Ózd Zrínyi M. út 5. szám alatti irodaépületben

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
„A” változat:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Városi
Rendészet a kezelésében lévő, ózdi belterületi 8037/6 hrsz-ú, természetben Ózd, Zrínyi M.
út 5. szám alatti, fsz/9. számú 14 m2 alapterületű irodahelyiséget 2016. január 1. napjától
határozatlan időtartamra, használati díj megfizetése nélkül, a település közbiztonságának
biztosításában való közreműködés érdekében az Ózd Közbiztonságért Alapítvány (3600
Ózd, Városház tér 1.) részére használatba adja azzal, hogy az irodahelyiség fenntartásával
kapcsolatban felmerülő üzemeltetési költségek az Ózd Városi Rendészetet terhelik.
Felelős: használati szerződés megkötéséért: Ózd Városi Rendészet vezetője
Határidő: 2016. január 1.

„B” változat:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Városi
Rendészet a kezelésében lévő, ózdi belterületi 8037/6 hrsz-ú, természetben Ózd, Zrínyi M.
út 5. szám alatti, fsz/9. számú 14 m2 alapterületű irodahelyiséget 2016. január 1. napjától
határozatlan időtartamra, használati díj megfizetése nélkül, a település közbiztonságának
biztosításában való közreműködés érdekében az Ózd Közbiztonságért Alapítvány (3600
Ózd, Városház tér 1.) részére használatba adja azzal, hogy az irodahelyiség fenntartásával
kapcsolatban felmerülő – használat során jelentkező - többletköltségeket az Ózd
Közbiztonságáért Alapítvány fizesse meg.
Felelős: használati szerződés megkötéséért: Ózd Városi Rendészet vezetője
Határidő: 2016. január 1.

