
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű 
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Ó z d, 2013. március 19. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 177/2012. (XI.22.) határozatában 
döntött arról, hogy 2013. január 1-től az Önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézményekben az üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával 
kapcsolatos teendőket, a főző és melegítőkonyhák központi működtetését, valamint 
az érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges felújításokkal 
kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatokat teljes körűen a Gazdasági 
Ellátó Központ (a továbbiakban: Intézmény) látja el. A feladatellátás bővülése miatt 
az Önkormányzat tulajdonában lévő, LCJ-452 frsz-ú, gépjármű az Intézmény 
üzemeltetésébe került. Az Intézmény 2013. februárjában írásban jelezte, hogy a 
gépjármű kihasználtsága intézményük számára nem gazdaságos, ezért azt 
felajánlotta további hasznosításra. 
 
A gépjármű adatai: 
Forgalmi rendszám: LCJ-452 
Gyártási év: 2004. 
Típus: 40.13 V DALLY 
Gyártmány: IVECO 
Hengerűrtartalom: 2800 m3 
Szállítható személyek száma:  20 fő 
Műszaki érvényesség: 2013.04.04. 
 
 
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról (a továbbiakban: KLIK) 
szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek 
keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KLIK-et jelölte ki. 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmények feladatainak ellátását 
szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az 
intézményekben lévő eszközöket, felszereléseket -, a KLIK ingyenes 
vagyonkezelésébe került. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján 
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 
 
Fentiekre tekintettel Ózd Város Önkormányzata megkereste a KLIK-et azzal, hogy a 
gépjárművet fel kívánja ajánlani a központ részére, amennyiben az közfeladat 
ellátását szolgálja.  
A KLIK Ózdi Tankerület igazgatója jelezte, hogy a KLIK hozzájárult a gépjármű 
átvételéhez, illetve nyilatkozta, hogy az autóbusz közfeladat ellátását szolgálná. 
 
Az üzemeltetési megállapodás megkötése előtt a gépjárművet el kell vonni a 
Gazdasági Ellátó Központtól és ezt követően átadni a KLIK részére. 



Javaslat  
Ózd Város Önkormányzata 2013. március 21. napjától határozatlan időtartamra 
kössön üzemeltetési megállapodást díj fizetése nélkül a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal LCJ-452 frsz-ú gépjármű vonatkozásában. 
Egyidejűleg szükséges ezen gépjármű 2013. március 20. napjával történő elvonása 
a Gazdasági Ellátó Központtól. 
 



Határozati javaslat 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (III. 19.) határozata 

önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű 
üzemeltetésbe adásáról 

 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 20. napjával 

a Gazdasági Ellátó Központtól a használatába átadott, 40.13 V DALLY típusú, 
IVECO gyártmányú, LCJ-452 frsz-ú gépjárművet elvonja. 

 
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 21. napjától 

határozatlan időtartamra az 1. pontban szereplő gépjárművet térítésmentesen a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ üzemeltetésébe adja, a határozat 1. 
mellékletét képező üzemeltetési megállapodásban foglaltak szerint. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. 

mellékletében szereplő üzemeltetési megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: A gépjármű Gazdasági Ellátó Központtól történő elvonásával kapcsolatos 

intézkedések megtételéért és az üzemeltetési megállapodás 
előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
vezetője 

 Üzemeltetési megállapodás aláírásáért: Polgármester 
 Üzemeltetésért: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 
Határidő: döntést követően azonnal 
 
 



Üzemeltetési megállapodás 
 
 
amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH 
törzsszám: 15726487-8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Fürjes Pál 
polgármester), mint Üzemeltetésbe adó – másrészről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adóigazgatási 
azonosító száma: 15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335263; statisztikai számjele: 
15799658-8412-312-01, képviseli: Kovács Ottó tankerületi igazgató) mint Üzemeltető 
(továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Felek megállapítják, hogy a megállapodás tárgyát képező LCJ-452 
forgalmi rendszámú, IVECO gyártmányú, 40.13 V DALLY típusú jármű 
(továbbiakban: gépjármű) Ózd Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonát képezi. 
Az Üzemeltetésbe adó az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (III.19.) határozat 1. pontja alapján a fenti gépjármű kezelési jogát 
2013. március 20. napjával a Gazdasági Ellátó Központtól elvonta és a 
határozat 2. pontja alapján 2013. március 21. napjától jelen megállapodás 
mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ üzemeltetésébe adja. 
 

2.) Az üzemeltetési szerződés 2013. március 21. napjától határozatlan 
időtartamra szól, de a Felek fenntartják azon jogukat, hogy a megállapodás 
30 napos felmondási idő figyelembe vételével felmondhassák. 

 
3.) Az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltető részére az átadott gépjármű 

használatát ingyenesen biztosítja az üzemeltetés időtartama alatt kizárólag 
közfeladat ellátása céljára. 

 
4.) Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjármű tekintetében az 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet előírásait 
betartani. 

 
5.) Az Üzemeltető köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő 

gépjárműről az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan 
vezetni, az év végi illetve az évközi mérlegjelentéshez az Üzemeltetésbe 
adó részére a feladást a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást 
leltárral alátámasztani. 

 
6.) Az Üzemeltető gondoskodik a részére üzemeltetésre átadott gépjármű 

üzembentartói bejegyzésének felvezetéséről a gépjárművek forgalmi 
engedélyébe, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és az 
Üzemeltető igénye szerinti CASCO biztosítás megkötéséről. 
 

7.) Az Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik 
a megállapodás időtartama alatt okozott, az üzemeltetésre átadott 
gépjárművekben bekövetkezett károkért. 

 



 

8.) Az Üzemeltető felel az üzemeltetésre átadott gépjármű működtetése során 
harmadik személynek okozott károkért. 

 
9.) Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjárművet 

rendeltetésszerűen használni, állagmegóvásáról, karbantartásáról, 
felújításáról a saját költsége terhére gondoskodni, a használattal kapcsolatos 
költségeket viselni. 

 
A fent nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
 
Ózd, …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………. ………………………………. 
 Üzemeltetésbe adó Üzemeltető 
 Ózd Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál Kovács Ottó 
 polgármester tankerületi igazgató 

   
 

 
 



 

Melléklet 
 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 
 
 
 
 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (III.19.) határozat 1. 
pontja alapján 2013. március 21-tól Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház 
tér 1.) mint Üzembeadó átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 
Budapest, Szalay u. 10-14.), mint Üzemeltető átveszi az alábbi gépjárművet. 
 
A jármű adatai: 
Rendszám: LCJ-452 
Bruttó érték:  11.921.352 Ft 
Elszámolt értékcsökkenés  11.921.352 Ft 
Nettó érték: 0 Ft 
 
Alvázszám:  ZCFC4090005483574 
Motorszám: SOFIM814043844003948 
Gyártmány: IVECO 
Típus:  40.13 V DAILY 
Szín:  fehér 
Hajtóanyag:  diesel 
Hengerűrtartalom:  2800 cm3 
Gyártási év:  2004 
Száll. szem. sz.: 20 fő 
 
 
Ózd, ………………. 
 
 
 
 
 ………………………………. ………………………………. 
 Üzemeltetésbe adó Üzemeltető 
 Ózd Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál Kovács Ottó 
 polgármester tankerületi igazgató 

   
 
 

 


