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Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Egyetem Agrártudományi Központja azzal a kérelemmel fordult DMJV Polgármesteri
Hivatala Vagyonkezelési Osztályához, hogy a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, a
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (a
továbbiakban: Intézmény) használatában lévő John Deere 6400 típusú traktort (Alvázszám:
L06400V206602, Motorszám: CD4045T3579L3) (a továbbiakban: gépjármű) szeretné
megvásárolni.

A Közgyűlés a 46/2009. (III.31.) számú határozatával a Balásházy János Mezőgazdasági és
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumot 2009. július 1. napjával jogutóddal megszüntette és
egyidejűleg közoktatási feladatait átadta a Debreceni Egyetem által létrehozandó középfokú
oktatási Intézménynek. A megszűnt intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon
2009. július 2. napjával került a Debreceni Egyetem ingyenes használatába.
A gépjármű – mely a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium vagyonában szerepelt - 1999-ben került üzembe helyezésre a Debreceni Egyetem AGTC
MÉK Agrár-Műszaki Tanszékén erőgépként. Forgalomba helyezés nem történt.
A gépjármű gyártási éve: 1999, üzemóra állása: 521 h. Beszerzési (bruttó) értéke: 11.500.000 Ft.
Az Intézmény használatában lévő gépjármű nélkülözhetetlen az oktatási feladat ellátásához
(mezőgazdasági szakmai gyakorlati tantárgyak oktatása, mezőgazdasági munkálatok bemutatása) de
jelenleg felújításra szorul. A Debreceni Egyetem - melynek az Intézmény gyakorló helye - vállalja
az elhasználódott gépjármű felújítási költségét, amennyiben az a tulajdonába kerül.
A korlátozottan forgalomképes gépjármű a fentiek alapján továbbra is közfeladat ellátását szolgálná
oly módon, hogy annak tulajdonosa a Debreceni Egyetem, a használója pedig az Intézmény.
A Vagyonkezelési Osztály által felkért szakértők a gépjármű forgalmi értékét 5.050.000 Ft
összegben határozták meg.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.§ b) pontja alapján az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát
képezi a más fenntartásában lévő költségvetési szerv, intézmény feladatinak ellátását szolgáló
önkormányzati vagyon. A Rendelet 13.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat vagyonának
átruházása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A Rendelet 15.§-a alapján korlátozottan forgalomképes vagyont átruházni a Nvtv.-ben foglalt
korlátozásokkal csak akkor lehet, ha az az önkormányzati feladat ellátásához nem szükséges, vagy
a feladat ellátása egyéb módon is biztosítható.
A fentiekre tekintettel javasoljuk a gépjármű vevőkijelölés útján történő értékesítését.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 13. § (1)
bekezdése, 22. § f.) pontja és 23. § (2) bekezdése alapján
1./ DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő, a Debreceni Egyetem használatába adott John Deere
6400 típusú traktort (Alvázszám: L06400V206602, Motorszám: CD4045T3579L3) - mivel az
önkormányzati feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges - értékesítésre kijelöli.
2./ Az 1./ pontban meghatározott gépjármű értékesítésének módjaként vevőkijelölést határoz meg.

Vevőnek kijelöli a Debreceni Egyetemet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1., képviseli: Dr. Bács Zoltán
kancellár).
3./ Az 1./ pontban meghatározott gépjármű vételárát 5.050.000 Ft,- Ft + Áfa összegben határozza
meg.
4./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az adásvételi szerződés előkészítésére,
és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős: a szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért:
a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel!

Debrecen, 2015. január 20.

Racsmány Gyula
osztályvezető

