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Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Tankerületi Központ selejtezési eljárást kezdeményezett egyes intézményeiben
feleslegessé vált, közfeladat ellátáshoz nem szükséges, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képező ingóságokra (kisértékű
tárgyi eszközökre) vonatkozóan. A Selejtezési Bizottság megtekintette az intézményekben
lévő, selejtezésre javasolt eszközöket (bútorokat) és megállapította, hogy azok rossz állapotúak,
állaguk a több éves használat során nagymértékben leromlott.
A fenti, jelenleg értéket nem képviselő tárgyi eszközök a Debreceni Karitatív Testület
közreműködésével felajánlásra kerültek közhasznú szervezetek részére. Az érdeklődő
szervezetek a leselejtezett eszközökre a határozati javaslat mellékletében felsoroltak szerint
jelentették be igényüket.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) és (3)
bekezdései alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy
átlátható szervezet részére lehet, valamint a nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi
eszközt - amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges - a tulajdonosi
joggyakorló ingyenesen átruházhatja. Ebben az esetben a (4) bekezdés b) pontját nem kell
alkalmazni, azaz a tulajdonjogot megszerzőt nem terheli az átruházott vagyon hasznosításáról
történő évenkénti beszámolási kötelezettség a vagyont átadó szervezet felé.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 108. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló
nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható közhasznú szervezet javára, az
általa átvállalt állami, önkormányzati feladat ellátásának elősegítése érdekében.
Az Mötv. 108. § (3) és (4) bekezdései szerint az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az
olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy
ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi
előirányzatok teljesítéséhez szükséges. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti
vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban
meghatározott feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.
Az Mötv. 42. § 16. pontja értelmében a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának 108. §
szerinti ingyenes átruházására vonatkozó döntés meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.
A vagyonátadással érintett eszközök az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati feladatok ellátásához már nem szükségesek, és az igénylő közhasznú
szervezetek (a Lépéselőny Közhasznú Egyesület és a HALÁPON A GYERMEKEKÉRT
Közhasznú Egyesület) közfeladataik (gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális
szolgáltatások és ellátások) ellátása során hasznosítani tudnák azokat.
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezések szabályozzák az átlátható
szervezeti státuszt. Az egyesületeknek az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésekben
nyilatkozniuk kell arról, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja alapján átlátható
szervezetnek minősülnek.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalni és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. és 8a. pontja, 42. § 16. pontja, 107. §-a, 108. § (2) bekezdés c) pontja és (3)-(4)
bekezdései, valamint a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2)-(3) bekezdései alapján
1./ ingyenesen átruházza a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező –
leselejtezett, közfeladat ellátásához nem szükséges – melléklet szerinti eszközök tulajdonjogát
a) a Lépéselőny Közhasznú Egyesület (4026 Debrecen, Csap u. 36.) és
b) a HALÁPON A GYERMEKEKÉRT Közhasznú Egyesület (4078 Debrecen-Haláp, Sármány
u. 11.)
közhasznú szervezetek részére gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális
szolgáltatások és ellátások közfeladatok végzésének elősegítése érdekében.
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az 1./ pontban meghatározott
szervezetek vezetői értesítse, az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződéseket készítse elő,
és az átadással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

3./ Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

a szerződések előkészítését követően azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2020. február 6.

Racsmány Gyula
osztályvezető

