
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 

intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek 

értékesítésére, selejtezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Előterjesztő:  Ózd és Térsége Szociális,     

                                                    Egészségügyi és Gyermekjóléti    

                                                    Integrált Intézmény igazgatója 

  

 

 

 

 

 

Ózd, 2016. január 28. 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális, egészségügyi és 

gyermekjóléti feladatok ellátása érdekében a tulajdonát képező kis- és nagy értékű tárgyi 

eszközöket – üzemeltetési szerződés alapján – ingyenes használatba adta az Ózd Kistérség 

Többcélú Társulása által fenntartott Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) részére. 

  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő és ÓTSZEGYII részére üzemeltetési szerződéssel 

ingyenes használatba adott tárgyi eszközökre vonatkozóan a selejtezési eljárást  

- az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Vagyonrendelet) 8. § (3)-(4) bekezdése, valamint  

- az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő felesleges vagyontárgyak 

hasznosításáról, selejtezéséről szóló 1/2015. (II. 02.) Ózd Város Polgármesterének és 

Ózd Város Önkormányzata Jegyzőjének együttes utasítása (a továbbiakban: Utasítás) 

Első fejezet I.2. pontja  

alapján kell lefolytatni. 

 

A Vagyonrendelet 6. § (1) bekezdés j) pontja szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő, az 

Ózd Kistérségi Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetésbe átadott tárgyi eszközök 

és készletek selejtezése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

Az Utasítás alapján a hasznosításból származó bevétel – fő szabály szerint – a tulajdonost 

illeti meg. 

 

Az ÓTSZEGYII a 2015. október 29-ei Testületi ülésre alábbi gépkocsik értékesítésére, annak 

sikertelensége esetén selejtezésére javaslatot terjesztett elő. A testületi ülést megelőzően az 

Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság ülésén javaslat hangzott el a 

tekintetben, hogy az Ózdi Városüzemeltetési Intézmény (a továbbiakban: ÓVI) vizsgálja meg, 

hogy nem tudja-e a három gépkocsit az általa üzemeltetett gépkocsikhoz alkatrészként 

felhasználni, mert ebben az esetben értékestés, vagy selejtezés helyett célszerűbb volna, ha az 

ÓTSZEGYII ingyenesen átadná a gépkocsikat az ÓVI-nak. Az elhangzott javaslatot a 

Bizottság támogatta.  Erre tekintettel az elhangzottak vizsgálata érdekében az előterjesztés 

ezen pontjai visszavonásra kerültek, azokat a Képviselő-testület nem tárgyalta. 

 

Az ÓVI 2016. január 12-én írásban arról tájékoztatta az ÓTSZEGYII-t, hogy nem kívánja a 

gépkocsikat átvenni.  

 

Fentiek alapján – az eredeti előterjesztésben foglaltak szerint – kérem, járuljon hozzá az 

alábbi gépjárművek értékesítéséhez, annak sikertelensége esetén selejtezéséhez: 

 

1. A gépjárműre vonatkozó adatok: 

Nyilvántartási száma: K001-00240 

Típusa: SUZUKI SWIFT 1.3. GL  

Forgalmi rendszáma: EWX-464 

Beszerzés éve: 1996 

Futott km: 371.467 km 

Bruttó értéke: 1.005.025,- Ft 

Elszámolt értékcsökkenése: 1.005.025,- Ft 
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Az eszköz könyvszerinti nettó értéke: 0 Ft 

Érvényes műszaki vizsga: 2014. 12. hó 

A gépkocsi 2014. szeptember hónap óta nem üzemel, a motor üzemképtelen. 

A gépkocsin jelentős javításokat kellene eszközölni mind a motor, a futómű, a hűtő és a 

fékrendszer, mind az erőátvitel területén.   

 

A szakvélemény szerint a gépjármű javítása 353 911 Ft, míg a vételára 73 000 Ft. 

 

A gépkocsi további javítása és üzemben tartása gazdaságtalan és aránytalan költségterhet 

jelentene.  

 

2. A gépjárműre vonatkozó adatok: 

Nyilvántartási száma: K001-00240 

Típusa: SUZUKI SWIFT 1.3. GL  

Forgalmi rendszáma: GSK 682 

Beszerzés éve: 1998. 

Futott km: 329.068 km 

Bruttó értéke: 1.233.733.- Ft 

Elszámolt értékcsökkenése: 1.233.733,- Ft  

Az eszköz könyvszerinti nettó értéke: 0 Ft 

Érvényes műszaki vizsga: 2015.03. hó 

 

A gépkocsi 2015. március hónap óta üzemképtelen. 

A műszaki vizsgára való felkészítés során a személygépkocsi átvizsgálása megtörtént. 

A szerviz állapotfelmérése alapján a futómű, a fékrendszer elhasználódott, a motorból 

olajfolyás észlelhető.  

 

A szakvélemény szerint a gépjármű javítása 439 243 Ft, míg a vételára 74 000 Ft. 

 

Az állapotfelmérés alapján a gépkocsi további javítása és üzemben tartása gazdaságtalan és 

aránytalan költségterhet jelentene.  

            

 3. A gépjárműre vonatkozó adatok: 

 Nyilvántartási száma: K001-00340 

Típusa: MAZDA E2200 D  

Forgalmi rendszáma: IAV 401 

Beszerzés éve: 2002. 

Futott km: 246.294 km 

Bruttó értéke: 2.894.735.- Ft 

Elszámolt értékcsökkenése: 2.894.735,- Ft 

Az eszköz könyvszerinti nettó értéke: 0 Ft 

Érvényes műszaki vizsga: 2016.04. hó 

 

A motor súlyosan meghibásodott, cseréje meghaladja az 500 E Ft összeget. (A gépkocsi 

javítására 2013. júliusától 2014. szeptemberéig 550 E Ft-ot fordítottunk.)  

 

A szakvélemény szerint a gépjármű javítása 542 143 Ft, míg a vételára 362 000 Ft. 
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A gépkocsi további javítása és üzemben tartása gazdaságtalan, és aránytalan költségterhet 

jelentene.  

 

A gépjárművek műszaki állapotáról készült Szakvélemények az előterjesztés 1., 2., 3. 

mellékletét képezik. 

 

A két SUZUKI típusú személygépkocsi a Gyerekjóléti Központ feladatellátását szolgálta, 

ennek keretében napi rendszerességgel Ózd városban, és további 18 településre szállította a 

szakembereket 17-19 éven keresztül.  

 

A MAZDA E2200 D típusú gépjárművel a szociális étkeztetés keretében az ebéd kiszállítását 

végezték. Ezzel napi rendszerességgel 150-200 ebéd házhozszállítását végezték. Ennek során 

nagy igénybe vételt jelentett a gépjármű számára, hogy télen-nyáron 10-20-100 méterenként 

kell megállni-indulni, folyamatosan járatni a motort, vagy rövid időre leállítani-újraindítani az 

ebéd lakásba-juttatásának néhány perces időtartamára.  

 

A MAZDA E2200 D típusú gépjármű pótlására, a szociális étkeztetés biztonságos ellátása 

érdekében 2015. december hónapban megvásárlásra került egy OPEL VIVARO típusú 

gépjármű.  

 

A két SUZUKI személygépkocsi pótlására jelenleg nincs lehetősége az ÓTSZEGYII-nek, bár 

a feladatellátást jelenleg szolgáló gépkocsik is jellemzően 7-10 évesek, sok a futott kilométer, 

magas az üzemeltetési költségük, ugyanakkor a feladatellátásuk 2016-tól megnövekszik.  

 

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 fent leírtakat mérlegelve – az ÓTSZEGYII kérelme alapján – javaslom, hogy a gépkocsik 

értékesítéséből befolyó összeg kerüljön az ÓTSZEGYII költségvetésébe átadásra az 

üzemeltetésében lévő – szociális és gyerekjóléti feladatok ellátását szolgáló –, Ózd Város 

Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek karbantartása érdekében. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
1.  

2.  



4 

 

1. melléklet 
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2. melléklet 
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3. melléklet 
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Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (I. 28.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 

intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek 

értékesítéséről, selejtezéséről 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) üzemeltetésébe adott, a határozat 

1. mellékletét képező jegyzékben szereplő, alábbi nagy értékű tárgyi eszközök 

a) GSK 682 forgalmi rendszámú, SUZUKI 1.3. GL típusú gépjármű, amelynek 

értékesítési irányára minimum: bruttó  74 000 Ft, 

b) EWX 464 forgalmi rendszámú SUZUKI 1.3. GL típusú gépjármű, amelynek 

értékesítési irányára minimum: bruttó  73 000 Ft,   

c) IAV 401 forgalmi rendszámú MAZDA E2200 D típusú gépjármű, amelynek 

értékesítési irányára minimum: bruttó  362 000 Ft, 

értékesítésre kerüljenek. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az ÓTSZEGYII igazgatóját a nyilvános értékesítés 

szabályainak betartásával történő értékesítésre. 

 

Felelős: ÓTSZEGYII igazgatója 

Határidő: 2016. február 29. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a határozat 1. pontjában 

meghatározott feltételekkel és határidőn belül az értékesítésre tett kísérlet 

eredménytelen, az 1. pontban meghatározott nagy értékű tárgyi eszközök 

selejtezéséhez hozzájárul. 

 

Felelős: ÓTSZEGYII igazgatója 

Határidő: 2016. március 31. 

 

3. Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő felesleges vagyontárgyak 

hasznosításáról, selejtezéséről szóló 1/2015. (II. 2.) Ózd Város Polgármesterének és 

Ózd Város Önkormányzata Jegyzőjének együttes utasítása Negyedik fejezet I. pont 

(19) bekezdése alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az értékesítésből származó 

bevételt biztosítja az ÓTSZEGYII részére az üzemeltetésében lévő, Ózd Város 

Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek karbantartása érdekében. 

 

Felelős: költségvetési rendelet módosításáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

vezetője 

              az értékesítésből származó bevétel felhasználásáért: az ÓTSZEGYII 

igazgatója 

Határidő: értelemszerűen, illetve soron következő költségvetési rendelet módosítása 



 

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

 

Selejtezésre javasolt tárgyi eszközök jegyzéke 
 

            

Sor-
szám 

Nyilvánt. 
szám 

Megnevezés 
Menny. 
egys. 

Menny. 
Bruttó érték 

(Ft) 

Elszámolt 
écs. 

2015.12.31-ig 
(Ft) 

Nettó 
érték 
(Ft) 

Beszerzés 
időpontja 

Feleslegessé válás 
oka 

Használatból 
való kivonás 

ideje 

Hasznosítás 
módjára 
javaslat 

Nagy értékű tárgyi eszközök 

Gyermekjóléti Központ (015) 

1. 
K001-
00240 

SUZUKI SWIFT 1.3 
GL típusú gépjármű 
EWX-464 
Alvázszám:TSMMAB3
5S00189490 

db 1 1.005.025.- 1.005.025.- 0 1996 használhatatlan 2014.09. selejtezés*  

2. 
K001-
00241 

SUZUKI SWIFT 1.3 
GL típusú gépjármű 
GSK-682 
Alvázszám:TSMMAB3
5S00384531 

db 1 1.233.733.- 1.233.733.- 0 1998 használhatatlan 2015.03. selejtezés*  

Nagy értékű tárgyi eszközök 

Étkeztetés (014) 

3. 
K001-
00340 

MAZDA E2200 D 
típusú gépjármű 
IAV-401 
Alvázszám: 
JMZSR1J3220108522 

db 1 2.894.735.- 2.894.735.- 0 2002 használhatatlan 2014.10 selejtezés*  

 
 

Megjegyzés: * eredménytelen értékesítés esetén 

 

Ó z d, 2016. január 28. 


