Javaslat
az Önkormányzat tulajdonában lévő, NMD-511 forgalmi rendszámú gépjármű
kezelésbe adására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály
Ó z d, 2016. április 28.

Ózd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi a
2016. február 4-én vásárolt NMD-511 forgalmi rendszámú, Skoda 3T SuperB típusú,
fekete színű, 2015-ös gyártású személygépkocsi, mely az LCJ-480 forgalmi
rendszámú gépjármű helyett került beszerzésre.
Az LCJ-480 frsz-ú, Ford Mondeo 2.0 TDCi Chia típusú jármű tulajdonosa az
Önkormányzat, üzembentartója az Ózdi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) volt. A gépkocsi az Önkormányzat és a Hivatal feladatellátását is biztosította,
ezért javaslom az újonnan beszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát is a Hivatal
számára átadni, ezzel annak üzemeltetése, karbantartása, kötelező gépjármű-felelősség
biztosítás és casco biztosítás díjfizetése a Hivatal hatáskörébe tartozna.
A gépjármű egyéb adatai:
Könyv szerinti bruttó érték:
Modell:
Motorszám:
Alvázszám:
Teljesítmény:
Üzemanyag:

6.052.322 Ft
3V335534
CRL494589
TMBAH9NP2G7039293
110 kW
diesel

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól
szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés bd) alpontja az
ingyenes használatba adást a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalja.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.
A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvény alapján költségvetési szerv, jogi
személy, melynek feladata – tekintettel arra, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény szerint valamennyi tulajdonosi- és gazdálkodási jog,
valamint az önkormányzati vagyonnal való rendelkezési jog a képviselő-testületet illeti
meg – az önkormányzati gazdálkodás végrehajtására terjed ki.
Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, NMD-511 frsz-ú gépjármű 2016. május
1. napjától, határozatlan időtartamra, használati díj megfizetése nélkül kerüljön
kezelésbe adásra – üzembentartó jog bejegyzéssel - az Ózdi Polgármesteri Hivatal
részére.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (IV.28.) határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő, NMD-511 forgalmi rendszámú gépjármű
kezelésbe adásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező NMD-511 forgalmi
rendszámú, SKODA gyártmányú, 3T SUPERB típusú, személygépkocsit az 1.
melléklet szerint 2016. május 1. napjától, használati díj megfizetése nélkül,
határozatlan időtartamra az Ózdi Polgármesteri Hivatal kezelésbe adja.
Felelős:

Üzembentartói jog átruházási szerződés
- előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
- aláírásáért: Polgármester
Üzembentartói jog bejegyzéséért, gépjármű üzemeltetéséért: PH.
Kincstári és Gondnoksági Csoport vezetője

Határidő: döntést követően azonnal

1. melléklet a …/2016. (IV.28.) határozathoz

Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (IV.28.) határozata
alapján 2016. május 1-től Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.)
átadja, az Ózdi Polgármesteri Hivatal (3600 Ózd, Városház tér 1.) átveszi az NMD511 forgalmi rendszámú gépjárművet.
A jármű adatai:
Bruttó érték
Elszámolt értékcsökkenés
(2016. IV. 30.-ig)
Nettó érték:
Forgalmi rendszám:
Alvázszám:
Motorszám:
Gyártmány:
Típus:
Szín:
Hajtóanyag:
Hengerűrtartalom
Gyártási év:
Szállítható személyek száma:

6.052.322 Ft
295.154 Ft
5.757.168 Ft
NMD-511
TMBAH9NP2G7039293
CRL494589
Skoda
3T SuperB
10 fekete
gázolaj
1968
2015
5 fő

Ó z d, 2016. április ….

……………………………….
Üzemeltetésbe adó
Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Janiczak Dávid
polgármester

……………………………….
Üzembentartó
Ózdi Polgármesteri Hivatal
képviseletében
Dr. Almási Csaba
jegyző

