Javaslat
az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Vivaro gépjármű üzemeltetésbe adására
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 88/2016. (IV.28.) határozatában
járult hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a TOP4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése,
fejlesztése” című felhívásra.
Az elnyert pályázat lehetőséget biztosított az étkeztetés körülményeinek javításához
egy szállítójármű beszerzésére, mely az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) szakmai
egységeként működő Család- és Gyermekjóléti Központ munkáját segíti elő.
Fentiek alapján a TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011. projekt keretében beszerzésre
került az alábbi kishaszon gépjármű, mely Ózd Város Önkormányzata tulajdonát
képezi:
A gépjármű adatai:
Forgalmi rendszám: PMW-350
Alvázszám: W0VF7G600JV611906
Motorszám: R9MH4C108116
Gyártmány/típus: OPEL Vivaro -B
Hajtóanyag: diesel
Hengerűrtartalom: 1598 cm3
Gyártási év: 2017
Szállítható személyek száma: 3 fő
Beszerzési érték: nettó 6.219.922 Ft
A szociális és gyermekjóléti feladatellátás zavartalan működéséhez szükséges, Ózd
Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyont 2013. július 2. napjától az
ÓTSZEGYII üzemelteti, ezért célszerű a most megvásárolt gépjárművet is az
Intézmény üzemeltetésébe adni.
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól
szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 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 hasznosítható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (8)
bekezdése a gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat a közfeladatok ellátása
körébe sorolja.
Javaslat:
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzata a TOP-4.2.1-15
kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése” című
projekt keretében beszerzett PMW-350 forgalmi rendszámú, Opel Vivaro - B típusú
kishaszon gépjárművet 2018. január 19. napjától az Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére - a szociális és

gyermekjóléti feladatellátás zavartalan működése érdekében
időtartamra, használati díj megfizetése nélkül adja üzemeltetésbe.

-

határozatlan

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves
elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
….…./2018. (I.18.) határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Vivaro gépjármű üzemeltetésbe
adásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő,
PMW-350 forgalmi rendszámú, W0VF7G600JV611906 alvázszámú, OPEL Vivaro –
B típusú kishaszon gépjárművet 2018. január 19. napjától, határozatlan időtartamra,
használati díj megfizetése nélkül - a szociális és gyermekjóléti feladatellátás zavartalan
működése érdekében - az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény üzemeltetésbe adja.
Felelős:

a gépjármű nyilvántartásáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
üzemeltetési szerződés előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály
vezetője
üzemeltetési szerződés aláírásáért: Polgármester
a gépjármű átvételéért és üzemeltetésért: ÓTSZEGYII vezetője
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értelemszerűen

