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Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

Tárgy:

Javaslat eszközök átvételére a Rendőrség részére történő átadás
céljából

Előterjesztő:

Dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

VVKB 2012. december 5.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Vízművek Zrt. felajánlott a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysága (továbbiakban
Rendőrkapitányság) részére 5 db. személyi számítógépet. A Tesco-Global Zrt. szintén
felajánlott egy db. TV készüléket (a pontos adatokat az előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmazza), melyet végül a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány fogadott be, abból a
célból, hogy továbbadja azt a Rendőrkapitányság részére.
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények
részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló
26/2010. (XII. 29.) BM utasítás alapján azonban a Rendőrkapitányságnak kizárólag
önkormányzatoktól fogadhat be adományokat. Így a felajánlott vagyontárgyakat elsőként
Önkormányzatunk fogadná be és adná tovább a Rendőrkapitányság részére.
Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 13. § (3) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak
törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet, ezért a 11.§ (13) bekezdése alapján
az adományozott vagyontárgyak ingyenes használatba adására van csupán lehetőség.
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.
(VI. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban vagyonrendelet) 10. § (8) bekezdése alapján
vagyontárgy tulajdonba vételéről 15 millió forint értékhatárig a polgármester dönthet,
azonban a 15. § (4) bekezdése alapján a fogalomképes vagyontárgy hasznosításáról 5 évet
meghaladó időtartam vagy határozatlan idő esetén a Képviselő-testület dönt. Továbbá a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d)
pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik többek között az
alapítványi forrás átvétele és átadása. Ezért javasolt a Fővárosi Vízművek Zrt. viszonylatában
is - a polgármester hatáskörét esetileg elvonva - a képviselő-testület döntése a felajánlott
adomány befogadására.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. november 28.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) a polgármester 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdésében
meghatározott hatáskörét esetileg elvonva hozzájárul a …../2012. számú előterjesztés
1. számú mellékletében meghatározott televízió ingyenes átvételéhez a Ferencvárosi
Közbiztonsági Közalapítványtól,
2.) a polgármester 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdésében
meghatározott hatáskörét esetileg elvonva hozzájárul a …../2012. számú előterjesztés
1. számú mellékletben részletezett 5 db. számítógép ingyenes átvételéhez a Fővárosi
Vízművek Zrt-től,
3.) az 1. és 2. pontban meghatározott eszközöket a Budapesti Rendőr-főkapitányság
részére ingyenesen, határozatlan időre használatba adja azzal, hogy azokat kizárólag a
IX. kerületi Rendőrkapitányság működésének elősegítésére használhatja fel,
4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközök átvétele és használatba adása
érdekében szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2013. január 31.

1. számú melléklet
Menny.

Eszköz

Gyártási száma

1 db

Compaq EVO D530
Számítógép

CZC34500DY

1 db

Compaq S9500 Monitor

223GB43NH379

1 db

Compaq EVO D530
Számítógép

CZC34500FL

1 db

Compaq S9500 Monitor

303GB76TA034

1 db

Compaq EVO D530
Számítógép

CZC43302SC

1 db

Compaq S9500 Monitor

218GB43NE114

1 db

Compaq EVO D530
Számítógép

CZC34500HX

1 db

Compaq S9500 Monitor

217GB43NK475

1 db

Compaq EVO D530
Számítógép

1 db

Compaq S9500 Monitor

246GB43NM823

1 db

Jvc TV

4975769403101

Piaci értéke [bruttó]
17.780.2.781.17.780.2.781.17.780.2.781.17.780.2.781.-

CZC34500FP

17.780.2.781.129.990.Összesen:

232.795.-

