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Tisztelt Tulajdonosi Bizottság!
A Csokonai Színház 2019. szeptember 17-én kelt levelével, azzal kereste meg DMJV Polgármesteri
Hivatal Vagyonkezelési Osztályát, hogy a 2019/20-as évadban műsorra tűzött „A Pál utcai fiúk”
című produkció részére térítésmentesen átadásra kerüljön 12 db iskolai pad, 20 db iskolaszék és 1
db fémvázas egy személyes asztal.
A Debreceni Tankerületi Központ, selejtezési eljárást kezdeményezett a DMJV Önkormányzat
tulajdonát képező önkormányzati intézményekben feleslegessé vált, közfeladat ellátásához nem
szükséges tárgyi eszközökre vonatkozóan. A Selejtezési Bizottság megtekintette az
intézményekben lévő, selejtezésre javasolt eszközöket és megállapította, hogy az eszközök, melyek nagyrészt bútorok, berendezési és használati tárgyak alkotják - rendkívül rossz állapotúak.
Állaguk a több éves használat során nagymértékben leromlott, jelen állapotukban közfeladat
ellátására nem alkalmasak.
A Csokonai Színház számára felajánlásra kerültek az alább felsorolt feleslegessé vált ingóságok,
melyek a Gönczy Pál Általános Iskolából kerültek elszállításra a Böszörményi u. 2. szám alatti
ingatlanba. A kisértékű tárgyi eszközök selejtezése a 42/2019. számú selejtezési jegyzőkönyvvel,
2019. szeptember 30-i fordulónappal selejtezésre került. A Csokonai Színház a felajánlott
eszközöket megfelelőnek találta.
Sorszám
1.
2.
3.

Leltári
szám

Eszköz megnevezése

45403 TANULÓASZTAL
45325 TANULÓSZÉK DERBY
45400 ASZTAL FŐNIX
Összesen:

Beszerzés Mennyiségi
Mennyiség Egységár
éve
egység
2010
2004
2010

db
db
db

12
20
1
33

6 979,0
4 228,0
22 532,3

Érték
83 747,9
84 560,0
22 532,3
190 840,2

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése
szerint a nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt - amennyiben az a közfeladat
ellátásához nem szükséges - a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átruházhatja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Továbbiakban: Mötv.)
108/C. § értelmében, a 108. §-ban meghatározottaktól eltérően, a helyi önkormányzat - az
önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig - dönthet a tulajdonában álló ingóság
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzati feladatok
ellátását nem veszélyeztetheti.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban:
Vagyonrendelet) 14. § (3) bekezdése értelmében, az önkormányzati ingó vagyon Mötv. 108/C. §a szerinti ingyenes átruházásáról 10 millió Ft nyilvántartási értékig a Tulajdonosi Bizottság dönt.
A Vagyonrendelet 10. § (3a) és (7) bekezdései szerint a Mötv. 108/C. §-a szerinti ingyenes
átruházással érintett ingó vagyontárgy forgalmi értékét a vagyontárgy nyilvántartási (nettó) értéke
alapján kell meghatározni. Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a tulajdonosi jog
gyakorlójának meghatározásakor a vagyontárgyak együttes érétke az irányadó.

Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése érdekében a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes
személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja
alapján a Csokonai Színház átlátható szervezetnek minősül.
Fentiekre tekintettel, a felsorolt ingóságok ingyenes tulajdonba adására vonatkozó döntés
meghozatala a Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozik.
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 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja, a 13. § (2), és (3) bekezdése, a
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 108/C. §-a, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet
10. § (3a) és (7) bekezdése, a 14. § (3) bekezdése alapján
1./ úgy dönt, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, - a határozat
mellékletében felsorolt - leselejtezett, közfeladat ellátásához nem szükséges ingó vagyontárgyak
tulajdonjogát ingyenesen átruházza a Csokonai Színház (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 10.
képviseli: Gemza Péter igazgató) részére.
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről a Csokonai Színház
igazgatóját értesítse, és az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződést aláírásra készítse elő,
valamint felhatalmazza az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.
Határidő: az értesítésért, és a szerződés előkészítéséért: azonnal
a szerződés aláírásáért: azonnal
Felelős:

az értesítésért, és a szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges!

Debrecen, 2019. október 31.
Tisztelettel:

Racsmány Gyula
osztályvezető

