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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. április 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 

azonosítószámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró 

emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. 

szakasz” című projekt keretén belül univerzális eszközhordozó gépjárművet vásárol. Az 

üzembe helyezés várható időpontja 2017. május 23. 

 

Célszerű, hogy a gépjármű üzembe helyezésével egyidejűleg kiállítandó forgalmi engedélyében 

már az eszközt ténylegesen használó üzemben tartó is megjelölésre kerüljön.  

Az eszközhordozó gépjármű helyi közutak és parkok karbantartási feladatainak ellátására 

alkalmas, így javaslom, hogy az önkormányzat ezirányú feladatainak ellátásával megbízott 

Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. üzemeltetésébe kerüljön az alábbiak figyelembevételével. 

 

A pályázati struktúra alapján az eszköz üzemeltetéséből az önkormányzatnak nem származhat 

bevétele, így annak visszterhes bérbeadására nincs lehetőség. 

 

Az ingyenes hasznosítás jogszabályi kereteit a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése szabályozza, amely alapján nemzeti vagyon 

ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához 

szükséges mértékben. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat többek között a 

településüzemeltetés, így megállapítható, hogy az Nvtv. hivatkozott feltételei alapján ezen 

feladatra történő átadás esetén az ingyenes hasznosítás feltételei fennálnak. 

 

A 2013.04.30-án aláírt közfeladat-ellátási szerződés keretében a Kecskeméti Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (mint a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. kiválással létrejött jogutódja, 

továbbiakban: Kft.) végzi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a helyi 

közutak, közparkok fenntartását és karbantartását, a közterületek tisztántartását. A szerződés 

időtartama 2018. április 30-ig tart. 

 

Fentiek alapján, a Kft. közfeladat ellátására irányuló tevékenységére tekintettel, összhangban 

az Nvtv., és az Mötv. rendelkezéseivel, az ingyenes használatba adásnak ezen időtartamra 

akadálya nincs. 

 



 

Az ingyenesen használatba adandó eszközhöz kapcsolódó minden nemű üzemeltetési költséget 

a Kft-nek kell viselnie azzal, hogy az eszközt nem használhatja jövedelemtermelő 

tevékenységre. 

 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 15.§ 

(1) bekezdése szerint vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, valamint ingyenes hasznosításáról 

a közgyűlés – törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén – minősített többségű 

határozatával dönt, és e döntés alapján köthet az önkormányzat szerződést a Kft-vel. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § d) pontjából következik, hogy az eszközök 

hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege közvetett 

támogatásnak minősül. 

Amennyiben a közgyűlés az ingyenes használatba adást jóváhagyja, úgy az azt is jelenti, hogy 

önkormányzatunk a Kft-nek 3.643.850,-Ft közvetett támogatást nyújt az idei évre. Tekintettel 

arra, hogy az eszköz a közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódik, így a 2012/21/EU Európai 

Bizottság határozata értelmében összeegyeztethető a belső piaccal. 

 

Az Nvtv. 11. § (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 

csak átlátható szervezettel köthető. Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján a Kft. 

átlátható szervezetnek minősül. 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy döntsön az önkormányzat által az IKOP-3.2.0-15-

2016-0007 azonosítószámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – 

zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 

beszerzésével II. szakasz” című projekt keretén belül beszerzésre kerülő univerzális 

eszközhordozó gépjármű Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról. 

 

Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság és Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság előzetes véleményezésre 

megkapta, határozatuk a közgyűlés ülésén kerül kiosztásra. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és döntését 

meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. április 

 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 



 

Határozat-tervezet 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (IV.27.) határozata 

Univerzális eszközhordozó gépjármű ingyenes használatba adása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 905-26/2017. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat által az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 

azonosítószámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró 

emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 

beszerzésével II. szakasz” című projekt keretén belül beszerzésre kerülő univerzális 

eszközhordozó gépjárművet a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: Kft.) részére 2017. május 23-tól az önkormányzat és a Kft. között 

fennálló közfeladat-ellátási szerződés hatályáig ingyenes használatába adja azzal, hogy 

az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költség (kötelező felelősség biztosítás, 

karbantartás stb.) a Kft-t terheli, és azzal a közfeladat ellátásán túl más tevékenységet 

nem folytathat. 

 

2. A közgyűlés a Kft-nek az 1. pont szerinti ingyenes használatba adással, közfeladatai 

ellátásához a 2017. évre nyújtandó önkormányzati közvetett támogatás összegét 

3.643.850,-Ft -ban határozza meg. 

 

3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az ingyenes 

használatba adásról szóló szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


