JAVASLAT
az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő
eszköz értékesítésére, selejtezésére

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Ózdi Városgondnokság

Ó Z D, 2015. június 24.

Az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő gépjárműre vonatkozóan a selejtezési
eljárást Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és vagyongazdálkodás főbb
szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell lefolytatni.
Az Ózdi Városgondnokság (a továbbiakban: ÓVG) kezdeményezése alapján
értékesítésre, ennek eredménytelensége esetén selejtezésre javasolom az IFX-959
forgalmi rendszámú Opel Astra F 1.4. típusú gépjárművet.
A járműre vonatkozó adatok:
Nyilvántartási száma: VS01-007845
- Típusa:
- Forgalmi rendszáma:
- Beszerzés éve:
- Bruttó értéke:
- Elszámolt értékcsökkenése (2015. március 31-én):
- Nettó értéke:
- Értékcsökkenés elszámolásának utolsó időpontja:
- Érvényes műszaki vizsgája:
- Km óra állása:

Opel Astra F 1.4.
IFX-959
2011. május 1.
1 500 000 Ft
1 156 438 Ft
343 562 Ft
2015. március 31.
2016. szeptember 25.
143720

Indokolás:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/KH/2011. (II.17.)
határozatában foglaltak alapján megalapította az Ózdi Városgondnokságot (korábbi
nevén: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt). A tárgyi eszközök
beszerzésére biztosított felhalmozási előirányzatból az ÓVG az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft-től megvásárolta az Opel Astra F 1.4 gépjárművet bruttó 1 500 000 Ft
beszerzési áron.
2015. március 31-én 12.05 órakor az Ózd, Piac út és Sárli úti útkereszteződésben a
fenti gépjárműben kárt okozott a V. Dávid által vezetett személyjármű.
A károkozó biztosítójának kárszakértője (KÖBE) megállapította, hogy a velük
szerződő fél volt a hibás, a gépjárműben bekövetkezett kárügy jogalapját rendben
találta és a gépjárművet gazdasági totálkárossá nyilvánította (1. melléklet)
A mellékelt kártérítési elszámolás alapján a 345 000 Ft kártérítési összeget 2015.
május 8-án az ÓVG bankszámlájára a biztosító átutalta.
Az ÓVG a gépjármű értékesítési árát minimum bruttó 100.000 Ft értékben javasolja
meghatározni.
A Vagyonrendelet 7. § (3) bekezdése alapján a hasznosításból származó bevétel az
Önkormányzatot illeti meg, de a bevétel kizárólag vagyonszerzésre, vagy
karbantartási, felújítási munkák finanszírozására használható fel.
A jármű pótlására az intézményi feladatellátáshoz szükség van, ezért
kezdeményezzük a kártérítési összeg és az értékesítésből származó bevétel
költségvetésben történő jóváhagyását.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslatban foglaltak elfogadására.
1.
2.

1. melléklet

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (VI.24.) határozata
az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítéséről,
selejtezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban Vagyonrendelet) 6. § (1) és 7. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Városgondnokság (a
továbbiakban: ÓVG) a tulajdonában lévő, a határozat 1. mellékletében
szereplő, IFX-959 forgalmi rendszámú, Opel Astra F. 1.4. gépjárművet
értékesítse.
Felhatalmazza az ÓVG-t a nyilvános értékesítés szabályainak betartásával
történő értékesítésre.
Értékesítési irányár – minimum: bruttó ………..…. Ft
Felelős:
Határidő:

Ózdi Városgondnokság vezetője
2015. július 31.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az ÓVG-t, hogy amennyiben az 1. pontban
meghatározott feltételekkel és határidőn belül az értékesítésre tett kísérlet
eredménytelen, az Opel Astra gépjárművet leselejtezze.
Felelős:
Határidő:

Ózdi Városgondnokság vezetője
2015. augusztus 31.

3. A Vagyonrendelet 7. § (3) bekezdése alapján a hasznosításból származó
bevétel és a biztosítási kártérítési összeg a tulajdonos Ózd Város
Önkormányzatát illeti meg. A Képviselő-testület az értékesítésből származó
bevételt és a biztosítási kártérítési összeget az ÓVG részére a gépjármű
pótlásának érdekében biztosítja.
Felelős:
Határidő:

gépjármű pótlásáért: Ózdi Városgondnokság vezetője
költségvetési rendelet módosításáért: PH. Pénzügyi Osztály
vezetője
értelemszerűen, illetve soron következő költségvetési rendelet
módosítása

1. melléklet a ..…/2015. (VI.24.) határozathoz

Selejtezésre javasolt tárgyi eszköz jegyzéke
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VS01-007845

Opel Astra F 1.4

Összesen:
Megjegyzés: * eredménytelen értékesítés esetén
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