DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
34/2015. (II. 26.) határozata*
önkormányzati intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon
vagyonkezelésbe adásáról
A Közgyűlés
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a,
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a, és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a
alapján, figyelemmel a 82/2013. (IV. 25.), a 141/2013. (VI. 27.), a 253/2013. (XII. 19.), a
254/2013. (XII. 19.), a 135/2014. (VI. 26.), a 136/2014. (VI. 26), a 214/2014. (IX. 25.), a
251/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozatokra
1./ vagyonkezelésbe adja határozatlan időtartamra az 1. mellékletben felsorolt költségvetési
szervek részére a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, az 1. mellékletben meghatározott
ingatlanokat és a megkötésre kerülő vagyonkezelési szerződések mellékletében 2014.
december 31-ei fordulónapi leltár szerint felsorolásban azon ingóságokat amelyek nem
kerültek a szervek tulajdonába azzal, hogy a költségvetési szervekkel a tárgybeli
vagyonelemek vonatkozásában megkötött ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződéseket
közös megegyezéssel megszünteti.
2./ Vagyonkezelésbe adja határozatlan időtartamra a 2. mellékletben felsorolt költségvetési
szervek részére a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, a 2. mellékletben meghatározott
ingatlanokat és a megkötésre kerülő vagyonkezelési szerződések mellékletében leltár szerint
felsorolásra kerülő ingóságokat.
3./ Az 1./- 2./ pontok szerinti vagyonkezelési szerződések az alábbi egyéb feltételekkel
kerülnek megkötésre:
- a vagyonkezelésbe adás ingyenes
- visszapótlási kötelezettség és az értékcsökkenésnek megfelelő mértékű tartalékképzés
nem kerül kikötésre (kivéve: Debreceni Közterület Felügyelet),
- az Önkormányzat fenntartóként forrást biztosít az ingatlanok karbantartására, esetleges
felújítására
- a vagyonkezelő a tárgyévet követő év február 15-éig beszámolót készít a
vagyontárgyak állapotának tárgyévi változásairól.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
költségvetési szervek vezetőit értesítse és az 1./ - 2./ pontokban meghatározott szerződéseket
készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a szerződések előkészítéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződések aláírásáért: a polgármester

*

A Közgyűlés a határozatot a 2015. február 26-ai ülésén fogadta el.

5./ Felhívja az 1./ - 2./ pontokban megjelölt költségvetési szervek vezetőit, hogy a
vagyonkezelési szerződés hatálya alatt évente számoljanak be a fenntartó részére a
vagyontárgyak állapotának változásáról, továbbá felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét,
hogy a beszámolók alapján készítsen összefoglalót és azt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:

Felelős:

a fenntartó részére történő beszámoló benyújtására:
első alkalommal 2016. február 15., ezt követően évente február 15. napja
a beszámolókból készített összefoglaló Közgyűlés elé terjesztésére:
első alkalommal 2016. június 30., ezt követően évente június 30. napja
a beszámoló elkészítéséért:
a költségvetési szervek vezetői
az összefoglaló előterjesztéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
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Dr. Papp László sk.

jegyző

polgármester

