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A döntéshez egyszerű x  
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igen x 
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

  



Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint lebonyolító, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából mint támogató, 2017. szeptember 20.-án nyílt pályázatot 

hirdetett vissza nem térítendő támogatásra, a szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, 

Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére. 

 

A pályázat benyújtására jogosultak voltak a 2017. évre finanszírozási szerződéssel 

rendelkező, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális 

munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető 

Szolgáltatók, Fenntartók (önkormányzatok, többcélú kistérségi társulás/Intézményfenntartó 

társulás, alapítvány, egyesület, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet, egyházak, 

nonprofit gazdasági társaság, szövetkezet).  

 

Ezen pályázati eljárás keretében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a fenntartásában lévő Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) részére egy Citroen 

Berlingo Multispace LIVE VTi 95 Euro 6 típusú személygépjármű (a továbbiakban: 

gépjármű) és egy szett (4 db) téli gumi beszerzésére nyújtott be pályázatot. A gépjármű 

vásárlásával az utcai szociális munka, mint a FESZGYI szociális alapszolgáltatása szakmai 

színvonalának megőrzése, emelése a cél.  

 

A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a 2017. december 21-én aláírt Támogatási 

Szerződésben foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunk 3.378.696 Ft támogatásban 

részesült. 

 

A pályázat keretében elnyert támogatásból vásárolt gépjármű leszállítása és az Önkormányzat 

általi átvétele 2018. június 29-én megtörtént. A gépjárművet minél hamarabb szeretnénk a 

FESZGYI számára közfeladat ellátása céljából ingyenesen használatba adni. A gépjármű 

üzemeltetési költségeit a használat időtartama alatt a FESZGYI mint üzembentartó fogja 

viselni. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati vagyonrendelet) 5. § (2) 

bekezdés f) pontja értelmében korlátozottan forgalomképes törzsvagyon az önkormányzati 

közfeladat ellátása érdekében a közfeladatot ellátó szervezet részére kezelésbe, 

haszonélvezetébe, bérbe, használatba, működtetés illetve hasznosítás céljára átadott 

önkormányzati ingó- és ingatlan vagyon.  

Az önkormányzati vagyonrendelet 10. § (10) bekezdése értelmében önkormányzati vagyont 

ingyenesen használatba adni csak közfeladat ellátására, és a közfeladat ellátásához szükséges 

mértékben lehet. 

 

A pályázat fenntartási ideje három év, így javaslom az ingyenes használatba adásról szóló 

megállapodás három év határozott időtartamra szóló megkötését.  

 

Az önkormányzati vagyonrendelet 3. § (1) bekezdés b) - c) pontjai alapján „(1) E rendelet 

alkalmazásában:  



b) hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a 2. § 

(2) bekezdésében meghatározott vagyon birtoklásának, használatának, hasznok 

szedése jogának bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményező – jogcímen 

történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti 

jog alapítását. 

c) közfeladat: olyan jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, 

amit az ellátására kötelezett közérdekből, jogszabályi követelmények és feltételek 

szerint végez, ilyen különösen a lakossági közszolgáltatás, a nemzetközi szerződéses 

állami közfeladatok és e feladatok ellátásához infrastruktúra biztosítása; 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdésének 11a. pontja szerint a kerületi önkormányzat feladata a szociális szolgáltatások 

és ellátások biztosítása.  

 

Fentiek értelmében a használati szerződés megkötésének jogszabályi feltételei fennállnak, 

amennyiben a Tisztelt Bizottság támogatja a három év időtartamú ingyenes használatba adást. 

Az önkormányzati vagyonrendelet 14. § (6) bekezdése  szerint a korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosításáról 1 éves időtartamot meghaladó, 

legfeljebb 5 éves időtartam esetén a Gazdasági Bizottság dönt.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2018. július 5. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy 

dönt, hogy 

1. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező PWV-919 

forgalmi rendszámú CITROEN Berlingo Multispace LIVE VTi 95 Euro 6 típusú gépjárművet 

az önkormányzat közfeladatainak ellátása céljából a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága részére, az általa nyújtott szociális szolgáltatások (különösen az 

utcai szociális munka) ellátásához három év határozott időtartamra ingyenesen használatba 

adja, továbbá hozzájárul a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

üzembentartói jogának gépjármű-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontja szerinti használati 

szerződés, valamint a gépjármű üzembentartói szerződés megkötéséről. 

 

 

Határidő: 2018. július 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


