Javaslat
az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek ÓZDINVEST Kft. részére
történő üzemeltetésbe adására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő:
PH. Településfejlesztési Osztály
Ó z d, 2016. január 28.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdés a) pontja,
valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, az
intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézményekben levő eszközöket, felszereléseket – a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) ingyenes
vagyonkezelésébe került 2013. január 1. napjával.
Ózd Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Törvény
13. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2012. december 12-én átadás-átvételi
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét, ezt követően 2013. január 15. napján
Vagyonkezelési szerződés jött lére, melynek tárgya az állami fenntartásba átadott
intézmények vagyonelemeinek a KLIK vagyonkezelésbe történő adása.
A vagyonkezelési szerződés 24. pontja értelmében a KLIK vagyonkezelésébe adott, a
köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20
napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni.
Az Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér Szakiskolai Tagintézmény
vezetőjének javaslata alapján az alábbi vagyonelemeket a KLIK külön megállapodás
alapján az Önkormányzat részére visszaadta:
Azonosító
220891
220892
220894
220895
220764
220765
220766
220767

Megnevezés

Mennyiség

Elektromos
kombisütő
(HVE061Q)
Gázüzemű rostlap (FTH606)
Tányércsepegtető kocsi
Rostlap
5 elemes szekrénysor
Szobai sarokülő garnitúra
3-2-1 részes szövetes ülőgarnitúra
Samsung LCD TV (LE32S62)

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Könyvszerinti
bruttó érték (Ft)
1.198.800
130.800
147.240
169.440
113.400
234.300
234.300
139.999

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (VII.19.) határozattal
módosított 78/2012. (V.17.) határozat alapján az Ózd, Árpád vezér út 27. sz. alatti,
8133/A/41 hrsz-ú ingatlant – Árpád Étterem és egységei –, valamint az ingatlanhoz
tartozó vagyonelemek kezelési jogát 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra,
térítésmentesen az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe adta.
Tekintettel arra, hogy fenti vagyonelemek az Árpád Étteremben találhatóak, mely
eszközöket a vagyonkezelési szerződés ideje alatt is az ÓZDINVEST Kft. használta,

javaslom 2016. február 1. napjával, határozatlan időtartamra, térítésmentesen az
ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésbe adni.
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 hasznosítható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (8)
bekezdése a gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat a közfeladatok ellátása
körébe sorolja.
Az ÓZDINVEST Kft. az Árpád Étteremben óvodák, iskolák részére is gondoskodik a
gyermekétkeztetésről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves
elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016.(I.28.) határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek ÓZDINVEST Kft. részére
történő üzemeltetésbe adásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának tulajdonát képező, alábbi
vagyonelemeket az ÓZDINVEST Kft. részére - helyi gyermekjóléti szolgáltatások és ellátási
feladatok biztosítása céljából - 2016. február 1. napjától határozatlan időtartamra,
térítésmentesen üzemeltetésbe adja:
Azonosító
220891
220892
220894
220895
220764
220765
220766
220767

Megnevezés
Elektromos kombisütő (HVE061Q)
Gázüzemű rostlap (FTH606)
Tányércsepegtető kocsi
Rostlap
5 elemes szekrénysor
Szobai sarokülő garnitúra
3-2-1 részes szövetes ülőgarnitúra
Samsung LCD TV (LE32S62)

Mennyiség
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Könyvszerinti bruttó
érték (Ft)
1.198.800
130.800
147.240
169.440
113.400
234.300
234.300
139.999

Felelős:

üzemeltetési szerződés módosításának előkészítéséért: PH. Településfejlesztési
Osztály vezetője
üzemeltetési szerződés aláírásáért: Polgármester
vagyonelemek üzemeltetéséért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Határidő:

2016. február 1.

