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Tisztelt Közgyűlés!
2019. évben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) „Elektromos gépjármű beszerzése” tárgyában 15.000.000 Ft összegű vissza
nem térítendő egyedi támogatásban részesült az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a
továbbiakban: Támogató) FPPF/630-7/2019-ITM_SZERZ számú, 2019. június 21-én aláírt
támogatói okirata alapján.
A támogatásból beszerzett BMW i3 típusú, RNY-549 forgalmi rendszámú gépjármű bekerülési
(bruttó) értéke a tárgyi eszköz nyilvántartásban összesen 11.627.196,-Ft, nyilvántartási (nettó)
értéke összesen 11.627.196,-Ft. A gépjármű forgalomba helyezése 2019. szeptember 30-án
megtörtént.
A támogatói okirat 2.1. pontjában foglaltak értelmében a támogatás célja a lakosság irányába
történő példamutatás, illetve a fiatalok személetformálása érdekében elektromos vagy plug-in
hybrid gépjármű beszerzése.
A támogatói okirat lehetőséget biztosít arra, hogy az Önkormányzat a támogatásból beszerzett,
tulajdonában lévő elektromos gépjárművet – a Minisztérium előzetes írásbeli jóváhagyásával –
használatba adja.
A támogatói okirat 5.3. pontja értelmében a fenntartási időszak a gépjármű forgalomba
helyezésének napjától számított 3 év. A 9.2. pont értelmében pedig az 5.3. pont szerinti időszak
leteltét megelőzően a támogatás összegéből szerzett vagyont csak a Támogató előzetes,
írásbeli jóváhagyásával lehet elidegeníteni, bérbe adni, más használatába adni, illetve
megterhelni.
A fentieket figyelembe véve az Önkormányzat az elektromos gépjárművet Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
Városüzemeltetési Osztálya útfelügyelői, illetve Zöldterületi Osztálya zöldterületi felügyeleti
tevékenységének elvégzéséhez kívánja használatba adni. A használatba adással továbbra is
megvalósul az Önkormányzat, valamint a támogatói okirat azon célja, amely az
elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítását tűzte ki maga elé.
Az Önkormányzat kérelmére a Minisztérium képviseletében Steiner Attila körforgásos
gazdaságfejlesztésért, energia-és klímapolitikáért felelős államtitkár a gépjármű Polgármesteri
Hivatal részére történő használatba adásához hozzájárult azzal, hogy az Önkormányzat – a
támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően – a támogatásból létrehozott vagyont a
támogatói okiratban rögzített határidőtől számított 3 évig köteles a támogatás céljának
megfelelően használni, mely kötelezettség fenntartását a gépjármű használatba adása során is
szükséges biztosítani.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – a Közgyűlés 34/2015. (II. 26.), a
105/2015. (V. 28.), a 158/2015. (VII. 24.) és a 291/2016. (XI. 24.) határozata alapján – 2018.
március 27. napján a Polgármesteri Hivatal közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati
ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásáról határozatlan időre szóló szerződés
jött létre.

A fentiek alapján szükséges az elektromos gépjárművet a Polgármesteri Hivatal ingyenes
vagyonkezelésébe adni közfeladatai (önkormányzati feladat ellátása polgármesteri hivatal által)
ellátása céljára, és e döntés alapján módosítani az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
között létrejött vagyonkezelési szerződést.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz
szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 41. § (2) bekezdése, illetve 84. § (1) bekezdése szerinti közfeladatot az önkormányzati
feladatok Polgármesteri Hivatal által történő ellátásának biztosítása (az önkormányzat
működése, ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtása) jelenti.
Az Nvtv. 11. § (1) és (3) bekezdése alapján a vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel
jön létre, amely versenyeztetés nélkül köthető.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 7. § (3) és (4) bekezdése szerint a vagyonkezelői jog versenyeztetés nélkül,
ingyenesen létesíthető önkormányzati költségvetési szervvel.
A Rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a vagyonkezelői jog létesítése a közművek és a
hozzájuk tartozó ingó vagyontárgyak tekintetében a polgármester, minden más vagyontárgy
esetében a Közgyűlés hatásköre.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdése, 84. § (1)
bekezdése, 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1), (3), (8) és (13)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a
34/2015. (II. 26.), a 105/2015. (V. 28.), a 158/2015. (VII. 24.) és a 291/2016. (XI. 24.)
határozatban, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére 2019. június 21. napján kiállított FPPF/630-7/2019ITM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirat 5.3. és 9.2. pontjában foglaltakra
1./ ingyenes vagyonkezelésbe adja – az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint
támogató előzetes jóváhagyása alapján – a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező BMW i3 típusú RNY-549 forgalmi rendszámú elektromos gépjárművet
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.,
képviseli: Dr. Szekeres Antal címzetes főjegyző), mint önkormányzati költségvetési szerv
részére közfeladat - önkormányzati feladat ellátása polgármesteri hivatal által - ellátása és az
ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az erről szóló szerződés megkötésének
napjától kezdődően határozatlan időtartamra.
A vagyonkezelő köteles a gépjárművet a forgalomba helyezésének napjától (2019. szeptember
30.) számított 3 évig a Támogatói Okiratban meghatározott támogatási célnak (az
elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása) megfelelően használni.
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján az
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala között hatályban lévő vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló szerződést
készítse elő.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont szerinti szerződés alárására.
Határidő:
Felelős:

a szerződés előkészítését követően azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2021. június 17.

Dr. Papp László
polgármester

