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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2018. május 29-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Személygépjármű ingyenes használatba adása 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2018. május 4. 

 

 

  Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2018. (V.29.) VVB. számú határozat 

Személygépjármű ingyenes használatba adása 

 

A bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 177- 51 /2018. 

ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Személygépjármű ingyenes használatba adása 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

 Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek:  
 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  …../2018. (V.29.) VPB sz. határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság   ...…/2018. (V.29.) VVB sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 Dr. Határ Mária 

         jegyző 
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1. E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2018. május 31-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Személygépjármű ingyenes használatba adása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a TOP-6.6.2-

15-KE1-2016-00003 azonosítószámú, „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális 

alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretén belül 

személygépjárművet szerez be az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

(továbbiakban: ESZII) által működtetett Támogató Szolgálat munkájához kapcsolódóan, mely 

fogyatékkal élő emberek szállítását teszi lehetővé. 

 

A projekt egyik célja, hogy a Támogató Szolgálat számára beszerzésre kerülő 

személygépkocsi hozzájáruljon a szolgáltatást igénybe vevő fogyatékkal élő emberek 

izolációjának, szegregációjának csökkentéséhez, a szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésük javításához és az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel, társadalmi 

integráció elősegítéséhez. 

 

Tekintettel arra, hogy a gépjármű beszerzése a fent nevesített cél megvalósítását szolgálja, 

továbbá a gépjármű üzembe helyezésével egyidejűleg kiállítandó forgalmi engedélyben már 

az eszközt ténylegesen használó üzembentartót is célszerű megjelölni, javaslom, hogy a 

gépjármű az önkormányzat ezirányú feladatainak ellátásával megbízott ESZII 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, mely 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 8a. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat többek között a szociális 

szolgáltatások és ellátások, így megállapítható, hogy az Nvtv. hivatkozott feltételei alapján 

ezen feladatra történő átadás esetén az ingyenes hasznosítás feltételei fennállnak. 



 

 

Az üzembentartói jog átruházásával az ingyenesen használatba adandó eszközhöz kapcsolódó 

minden nemű üzemeltetési költséget az ESZII-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 az ESZII-vel. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. május 4. 

 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (V.31.) határozata 

 

Személygépjármű ingyenes használatba adása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 177- 50/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat által a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 

azonosítószámú, „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak 

fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretén belül beszerzésre kerülő 

személygépjárművet az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

(továbbiakban: ESZII) részére ingyenes használatba adja azzal, hogy az üzemeltetéssel 

kapcsolatos valamennyi költség (kötelező felelősség biztosítás, karbantartás stb.) az 

ESZII-t terheli, és azzal a közfeladat ellátásán túl más tevékenységet nem folytathat. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 

üzembentartói jog átadásról szóló szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 


