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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előző évek folyamán számos olyan új jogszabály és jogszabályváltozás került elfogadásra, 
melynek következtében változtak az önkormányzati feladat- és hatáskörök és ezzel egyes 
intézmények és a feladatellátást szolgáló intézményi vagyon tulajdonosi/fenntartói viszonyai. 
Sok esetben – az állam részéről a feladatot átvevő szervezetek késedelme miatt – csak jelentős 
késedelemmel, illetve részben került sor az önkormányzati vagyont érintő változások 
átvezetésére. 
A meglévő hiányosságok rendezésére teszek javaslatot jelen előterjesztés keretében. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a térítésmentes, államháztartáson belüli 
vagyonátadás tervezett időpontja 2017. július 1. 
A vagyonból a Társulásnak, illetve intézményének átadott hányad üzemeltetésre átadott 
eszköz kategóriába kerül, így városi szinten a vagyon nem változik. 
Az előkészítő munkák jó ideje zajlanak, de a selejtezések még nem zárultak le, így a 
vagyonváltozás végszámai intézményenként és összesen teljes pontossággal a szeptemberi 
rendes testületi ülésen – a beszámoló keretében – kerülnek ismertetésre. 
A vagyonmozgások nagyságrendjét ugyanakkor jól szemléltetik a 2017. március 31-es záró 
értékek, melyeket átadó, átvevő intézmény és nettó érték tekintetében az alábbi táblázat 
tartalmaz: 
 

Vagyonváltozás 
oka 

Érintett vagyoni kör Átadó Átvevő Nettó összeg (Ft) 

KÖOK szétválása 
miatt 

Kökönyösi 
tagóvoda 

Önkormányzat Komló Városi 
Óvoda 

27.744.391 

 Körtvélyesi 
tagóvoda 

Önkormányzat Komló Városi 
Óvoda 

88.330.635 

Társulás által 
ellátott feladatok 
változása 

Szilvási Bölcsőde Önkormányzat KKTÖT Bölcsőde 15.304.575 

 Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

Önkormányzat KKTÖT Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

0 

 Arany Alkony 
Idősek Klubja 

Önkormányzat KKTÖT Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

0 

 Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása 

Önkormányzat KKTÖT Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

7.546.760 

 Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Központ 

Önkormányzat KKTÖT 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

0 

 
A vagyonátadást alátámasztó tételes táblázatok, melyek az eszközöket intézményenként 
eszközkategóriákként bruttó, nettó és ahol szükséges becsült értéken is tartalmazzák 
terjedelmi okokból nem kerülnek kiküldésre. Munkaidőben a pénzügyi irodán 
megtekinthetőek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az érintett 
bizottság véleményének figyelembevétele mellett döntsön a jogszabályváltozásokból adódó – 
városi vagyon összértékét nem érintő – vagyonváltozások jóváhagyásáról! 
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H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési 
javaslatainak figyelembevételével – az önkormányzati vagyon átadására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület jóváhagyja az elmúlt időszak jogszabályi és szervezeti változásai 

miatt az önkormányzat és intézményei, illetve a Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás intézményei közötti vagyonátadást annak érdekében, hogy a 
vagyon nyilvántartására azon intézménynél kerüljön sor, amely az adott vagyonelem 
tényleges használója. 

 
2. A képviselő-testület az 1./ pont szerinti társulási vagyonátadás során az eszközöket 

üzemeltetésre adja át, így az önkormányzat vagyona nem változik.  
 
3. A térítésmentes államháztartáson belüli vagyonátadás időpontját a képviselő-testület 

2017. július 1-jében határozza meg azzal, hogy az átadásig végrehajtott selejtezéseket 
követően kialakuló végleges átadott eszközértékről a szeptemberi rendes testületi 
ülésre tájékoztatást kell adni a beszámoló keretében.  

 
4. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati vagyon átadásáról szóló 

megállapodások aláírására. 
 
Határid ő: 2017. július 1., illetve 2017. szeptemberi rendes testületi ülés 
Felelős: Polics József polgármester 
  intézményvezetők 
 
 
Komló, 2017. június 20. 
 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 


