
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. július 15.

Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek
elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető
Mátyás Anna ügyintéző

Meghívott: Piros Mariann Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellár

Véleményező     bizottságok:      
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  kérte  a
vagyonkezelésükben lévő használatból kivont eszközök elszállítását, illetve az önkormányzat
hozzájárulását a dolgozói részére történő értékesítésre. Az elszállításhoz bruttó 2,1 millió forint
keretösszeg biztosítása indokolt. 
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 27837-3/2021.
Ügyintéző neve: Mátyás Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-147
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési ellenőrzést végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021. 07. Ellenőrzés dátuma: 2021. 07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. 07. Ellenőrzés dátuma: 2021. 07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzés:



Javaslat
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek elszállítására,

illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum kérte  a vagyonkezelésükben lévő használatból  kivont
eszközök  elszállítását,  illetve  az  önkormányzat  hozzájárulását  a  dolgozói  részére  történő
értékesítésre.  A  kérelmek  a  Lorántffy  Zsuzsanna  Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és
Kollégium és a Rudas Közgazdasági  Szakgimnázium és Kollégium intézményeket érintik.  A
kérelmek és a tételes eszközjegyzékek az előterjesztés 1. számú melléklete.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nemzeti  Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 2016. december 27. napján vagyonkezelési
szerződést  kötöttek,  melyben  az  Önkormányzat  vagyonkezelésbe  adta,  a  Centrum
vagyonkezelésbe vette többek között az előzőekben említett ingatlanokat és a hozzájuk tartozó
ingóságokat.  A  szerződés  20.  pontja  szerint  a  Centrum  az  Önkormányzat  által  a
vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont
– beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20
napon  belül  köteles  az  Önkormányzat  részére  visszaadni,  aki  köteles  azt  visszavenni.  A
Centrum  tagintézményei  tekintetében  selejtezési  javaslatot  készíthet  és  terjeszthet  be  az
Önkormányzat felé. A vagyonkezelési szerződés az előterjesztés 2. számú melléklete.

A  kérelmek  alapján  az  előkészítő  osztály  a  feleslegessé  váló  vagyontárgyak  elszállítása
érdekében bruttó 2,1 millió forint keretösszeg biztosítására tesz javaslatot, mely keretösszeg
Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. a melléklet 13.
„sport célok és feladatok” 3. „dologi kiadások” sorról  a 7. melléklet 14. „vagyongazdálkodási
feladatok” 3. „dologi kiadások” sorra történő átcsoportosítás útján biztosított.

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  és  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési  Bizottság  2021.  július  14-én  tárgyalta.  A  bizottságok  elnökei  az
előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot  terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI  JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

.../2021. (VII.15.) határozata
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek elszállítására, illetve a

Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum által megküldött, a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnázium, Szakközépiskola
és  Kollégium  és  a  DSZC  Rudas  Közgazdasági  Szakgimnázium  és  Kollégium  intézményekben  a
határozat 1. melléklete szerinti feleslegessé vált eszközök elszállítását elvégezteti.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújvárosi
Szakképzési  Centrum által  megküldött,  a  DSZC Rudas Közgazdasági  Szakgimnázium és Kollégium
intézményben  a  határozat  2.  melléklete  szerinti  feleslegessé  vált  eszközöket  a  Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum a saját dolgozói részére értékesítse.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  az 1. pontban jelölt
eszközök elszállítására bruttó 2.100.000,- Ft, azaz bruttó kétmillió egyszázezer keretösszeget biztosít a
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7.
a melléklet 13. „sport célok és feladatok” 3. „dologi kiadások” sorról a 7. melléklet 14. „vagyongazdálkodási
feladatok” 3. „dologi kiadások” sorra történő átcsoportosítás útján.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldést követő 8 nap
- a határozat végrehajtására: 2021. július 26.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
foglalt  kötelezettségvállalást  a 3.  pontban foglaltaknak megfelelően a 2021.  évi  költségvetési  rendelet
következő  módosítása  során  vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős:  -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester 

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

- a költségvetés módosításáért:
a Jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Dunaújváros, 2021. július 15.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke és



az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke








