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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A Csokonai Színház (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 10., képviseli: Ráckevei Anna
igazgató) azzal a kérelemmel fordult a Vagyonkezelési Osztályhoz, hogy az intézményüknél
feleslegessé vált, a színház műsoráról lekerült „Szerelmi bájital” című előadáshoz kapcsolódó
díszletek, jelmezek értékesítését az ELVILA S.A. (székhely: Románia, Municipul Bucuresti,
Sector 1., Str. Siriului Nr. 74-76., közösségi adószáma: RO11273421, képviseli: Viorel
Catarama) részére az Önkormányzat engedélyezze.
A Csokonai Színház tájékoztatása szerint a produkcióhoz kapcsolódó tárgyi eszközöket az
ELVILA S.A. romániai székhelyű cég bruttó 9.000,-Euró összegért vásárolná meg.
A szóban forgó ingó vagyonelemek a Csokonai
előállítási értékük az alábbi:
Tételszám
Megnevezés
(db)
Díszlet
24
Jelmez
102

Színház tulajdonát képezik, beszerzési,
Beszerzési, előállítási
érték
7.930.903,-Ft
883.129,-Ft

Az intézmény az értékesíteni kívánt eszközök forgalmi értékére vonatkozó szakértői
véleményeket bekérte. A meghatározott forgalmi értékek a következők:
Szakértő
Sápi István
Dr. Hatvani János
Számtani középérték

Forgalmi érték (Ft, nettó)
2.755.000,-Ft
2.796.332,-Ft
2.775.666,-Ft

Forgalmi érték (* EUR, nettó)
8.640,-Eur
8.769,-Eur
8.705,-Eur

* (A MNB 2018.05.24. napján megállapított hivatalos devizaárfolyama EUR pénznemben: 1 EUR = 318,87,-Ft)

Tájékoztatom Tisztelt Bizottságot, hogy a vevő Magyarországon kívüli, EU tagállamban működő
és székhelyű, valós, VIES rendszerben ellenőrzött közösségi adószámmal rendelkező cég, ezért az
értékesítés nettó értéken fog történni.

Tekintettel arra, hogy az ELVILA SA. vételi ajánlatában szereplő vételi ár magasabb a
megállapított piaci forgalmi értéknél, javasoljuk a Csokonai Színház kérelmének támogatását,
a produkcióhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek 9.000,-Euró összegű vételáron történő
értékesítését az ELVILA S. A. cég részére.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 18/A. § (2)
bekezdés c) pontja alapján az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő ingók
értékesítéséről 1 millió Ft és e feletti egyedi beszerzési, előállítási értékű vagyontárgy esetén a
Tulajdonosi Bizottság előzetes egyetértésével a költségvetési szerv vezetője dönt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a nemzeti
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése, valamit a 24/2013. (V.30.) önkormányzati
rendelet 18/A. § (2) bekezdés c) pontja alapján

1./ előzetesen egyetért azzal, hogy a Csokonai Színház (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u.
10., képviseli: Ráckevei Anna igazgató) a tulajdonát képező, a „Szerelmi bájital” című
előadáshoz kapcsolódó ingóságokat - a határozat mellékletében felsorolt jelmezeket és
díszletek - együttesen 9.000,-Euró vételáron értékesítse az ELVILA S.A. (székhely: Románia,
Municipul Bucuresti, Sector 1., Str. Siriului Nr. 74-76., közösségi adószáma: RO11273421,
képviseli: Viorel Catarama) részére azzal, hogy a vevő az adásvételi szerződés megkötéséig
köteles igazolni azt, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja
szerinti átlátható szervezet.
2./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről a
Csokonai Színház igazgatóját tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vagyonkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2018. május 24.

Tisztelettel:
Racsmány Gyula
osztályvezető

