Javaslat
köztéri illemhely kezelésbe adására

Előterjesztő:
Előkészítő:
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Polgármester
Ózd Városi Rendészet vezetője
PH. Településfejlesztési Osztály
PH. Hatósági és Szociális Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendeletében 17.000 eFt-ot hagyott jóvá
nyilvános WC kialakítására.
A beruházás megvalósítására a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (2200 Monor,
Mátyás király u. 11.; a továbbiakban: Vállalkozó) 2017. május 3. napjával vállalkozási
szerződés jött létre 12.045.700 Ft nyilvántartási értéken.
A szerződésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő 7344/2 hrsz-ú
közterületen (1. melléklet) egy BK31001 Art Relic Automatic köztéri illemhely került
telepítésre és üzembe helyezésre, melynek előkészítő munkáit az Ózdi Városüzemeltető
Intézmény végezte 1.010.421 Ft+ÁFA értéken.
Az illemhelyre vonatkozó főbb jellemzők:
Az illemhely használati díja 100 Ft/alkalom
Fizetőeszköz: jelenleg csak forint, igény esetén euro is beállítható
Elfogadott érmék: jelenleg 10 Ft, 20 Ft, 50 Ft, 100 Ft; igény esetén 10 cent, 20 cent, 50 cent,
1 euró
Maximális használati idő/alkalom: 20 perc
Nyitva tartás ideje: 5.00 – 23.00-ig
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati
üzleti vagyon hasznosítása – 6 M Ft felett – a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.
Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 2. pontja alapján közfeladatot lát el.
Az illemhely tartozékaként az esetleges rongálások kivizsgálása érdekében 2 db az illemhely
bejáratát figyelő kamera és 1 db előlapi kamera + rögzítő egység + szerviztéri monitor is
felszerelésre került.
A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján a
képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a képviselő-testület dönt.
Javaslat:
1. Ózd Város Önkormányzata a 7344/2 hrsz-ú közterületen kialakított BK31001 Art Relic
Automatic köztéri illemhelyet a kamerákkal együtt sorolja üzleti vagyon körébe és
2017. szeptember 8. napjával határozatlan időtartamra, térítésmentesen az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény kezelésébe adja át. Az ÓVI gondoskodjon a kamerák
rendeltetésszerű használatához szükséges műszaki infrastruktúra kiépítéséről.
2. Javasoljuk továbbá a Képviselő-testületnek, hogy az illemhelyen elhelyezett 3 db
kamera által megfigyelt területként az ózdi belterületi 7344/2 hrsz-ú közterületet
jelölje ki és a kamerák által felvett kép megfigyelésével az Ózd Városi Rendészetet
bízza meg.

1. melléklet

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (IX.7.) határozata
köztéri illemhely kezelésbe adásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7344/2 hrsz-ú közterületen
kialakított BK31001 Art Relic Automatic köztéri illemhelyet, illetve a 3 db kamerát az
üzleti vagyon körébe sorolja.

2.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő vagyonelemeket 2017.
szeptember 8. napjával határozatlan időtartamra, térítésmentesen az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény kezelésébe adja.

3.

A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatóját, hogy
gondoskodjon az illemhelyre felszerelt kamerák rendeltetésszerű használatához
szükséges műszaki infrastruktúra kiépítéséről.

4.

A Képviselő-testület az illemhelyen elhelyezett 3 db kamera által megfigyelt
területként az ózdi belterületi 7344/2 hrsz-ú közterületet jelöli ki.

5.

A Képviselő-testület a kamerák által felvett kép megfigyelésével az Ózd Városi
Rendészetet bízza meg.

Felelős:

vagyonelemek önkormányzati nyilvántartásból történő kivezetéséért: PH.
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
vagyonelemek kezeléséért, üzemeltetéséért, nyilvántartásáért: Ózdi
Városüzemeltető Intézmény igazgatója
az illemhelyen elhelyezett kamerák által felvett kép megfigyeléséért: Ózd Városi
Rendészet vezetője

Határidő:

döntést követően azonnal

