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E LŐTE RJES ZTÉ S
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. január 29-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Várpalotai Rendőrkapitányság részére egy darab Panasonic Lumix DMCFZ72 fényképezőgép ingyenes átadása

Előterjesztő:

Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:
-

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Várpalotai Rendőrkapitányság a csatolt kérelemmel fordult Várpalota Város
Önkormányzatához, melyben kérte egy új fényképezőgép beszerzésével a Rendőrkapitányság
tevékenységét támogatni. Az általuk kért Panasonic Lumix DMC-FZ72 típusú fényképezőgép
beszerzési ára 87eFt, melyre az Önkormányzat költségvetése fedezetet nyújtott 2015. évben.
Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik a nemzeti vagyontárgy feletti ingyenes rendelkezés joga, mely alapján
ingyenesen átruházható a vagyontárgy állami szerv feladatának ellátása érdekében. A
Rendőrkapitányság adományozási megállapodás megkötését követően fogadhatja el az
Önkormányzat adományát, melyek előkészítéséhez szükséges a Képviselő-testület határozata.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a kérelem és a csatolt határozat-tervezet megvitatása után hozza meg döntését,
figyelemmel arra, hogy a Várpalotai Rendőrkapitányság az eszközt adományozási megállapodás
megkötését követően használhatja.
V á r p a l o t a , 2016. január 27.
Talabér Márta
polgármester

--------------------------------------------------------------------------------------Várpalota Város Képviselő-testülete
Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 29-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:
…/2016. (I.29.) képviselő-testületi
határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzata a vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a Várpalotai
Rendőrkapitányság részére a tevékenységének támogatása céljából tulajdonába ingyenesen átad
1db Panasonic Lumix DMC-DFZ72 típusú fényképezőgépet. Az eszköz bruttó értéke 87eFt.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal a fényképezőgép átadása tárgyában kötendő megállapodást aláírja.
Határidő a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:
Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
V á r p a l o t a , 2016. január 29.
Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

