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a „Roma telepen élők lakhatási és szociális integrációs program” keretében
végzett felújítások térítésmentes átvételére

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő:

Ó z d, 2012. október 02.

PH.
Településfejlesztési
Vagyongazdálkodási Osztály

és

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Kormány 1315/2010. (XII.27.)
határozata alapján dolgozta ki a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben
élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramját.
A program azon mélyszegénységben élő családok egy részének nyújt kitörési
lehetőséget, amelyeknek felzárkóztatását a lakhatási körülményeik akadályozzák a
legnagyobb mértékben. A modellprogram a Türr István Képző és Kutató Intézet
(továbbiakban: Kutató Intézet) koordinálásában valósul meg, Ózdon a TKKI Ózdi
Igazgatósága a helyi koordináló.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (II.16.) határozatában
döntött arról, hogy támogatja a „Szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben
élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci telep-program”
Ózdra tervezett elemének megvalósítását, egyben kinyilvánította szándékát az
Önkormányzat programban történő részvételéről.
Fenti program megvalósítása érdekében az Önkormányzat a tulajdonában álló
1205/A/1, 1205/A/2, 1205/A/3, 1205/A/4 hrsz-ú, Ózd, Velence telep 29. sz. alatti
ingatlant 2012. február 29. napjával az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetéséből elvonta, és
2012. március 1. napjától határozatlan időre a Kutató Intézet ingyenes használatába
adta a program részét képező közösségi ház kialakítása céljából, az ingatlan
használatba adásáról készült, 2012. március 29-én aláírt megállapodásban
foglaltaknak megfelelően. Mivel a lakáscélú ingatlan a felújítást követően közösségi
házként funkcionál, nem lakás célú helyiséggé kellett átminősíteni, melyről a
Képviselő-testület a 33/2012. (III.22.) határozatában döntött.
Az Önkormányzat a 13/2012. (II.16.) határozatával járult hozzá - a fenti program
szerint - az ingatlanok lakhatóvá tételét képező projektelem által érintett Hétes és
Velence telepi lakásokon megvalósuló építési, felújítási munkálatok elvégzéséhez,
az ingatlanok ismét bérlakásként történő hasznosítása érdekében.
A modellprogram zárására, a lakhatási programelem keretében felújított lakások és a
TKKI-pont átadására 2012. július 30-án került sor.
A Kutató Intézet és Ózd Város Önkormányzata között 2011. július 28. napján létrejött
konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Kutató Intézet Ózd városban az
Átadás-átvételi megállapodás mellékletében (1. melléklet) felsorolt ingatlanokon
végzett felújítási munkálatokat.
A Kutató Intézet azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy térítésmentesen át
kívánja adni az Önkormányzat részére az „Átadás-átvételi megállapodás” (határozati
javaslat 1. melléklet) melléklete szerinti összegben elszámolt épület felújításokat,
valamint a program keretében, az Ózd, Velence telepi 1208 hrsz-ú közterületen
létrehozott játszóteret.
Az államháztartás szervezetei beszámolás és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint amennyiben az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos
felügyeleti szerv alá tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvevő
szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt – az átadó könyveiben szereplő –
bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejűleg az átvevőnek az eszköz
átadás időpontjáig – az átadónál időarányosan – elszámolt értékcsökkenés összegét
is nyilvántartásba kell venni.
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Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Vagyonrendelet) 7. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik a forgalomképes önkormányzati vagyon szerzésének
jóváhagyása, valamint a Vagyonrendelet 20. § (3) bekezdése alapján az
Önkormányzat tulajdonába került vagyontárgy forgalomképesség szerinti minősítése.
Fentiek alapján javaslom, hogy az ingatlanokon
Önkormányzat térítésmentesen vegye át.

végzett

felújításokat

az

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
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Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2012. (X.02.) határozata
a „Roma telepen élők lakhatási és szociális integrációs program”
keretében végzett felújítások térítésmentes átvételéről

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

A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II. 27.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 7. § (1) bekezdése alapján, Ózd
Város Önkormányzata részére a Türr István Képző és Kutató Intézet által
térítésmentesen felajánlott, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett
felújításokat a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:

Határidő:

2.

A Képviselő-testület az Ózd, Velence telepi 1208 hrsz-ú ingatlanon kialakított
játszóteret a térítésmentes átadás-átvétel napjával, ingyenesen a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kezelésébe adja.
Felelős:
Határidő:

3.

az átvétel előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
kataszteri és a számviteli nyilvántartás módosításáért: PH.
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
döntést követően azonnal

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
döntést követően azonnal

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a térítésmentes átadás-átvételi
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

átadás-átvételi megállapodás aláírásáért: Polgármester
döntést követően azonnal
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1. melléklet a …/2012. (X.02.) határozathoz

5

