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Tisztelt Bizottság!
Az Önkormányzat tulajdonát képezi a …………………….. gyári számú Baikal IZS 58 MA
típusú, korábban a kerület mezőőre által használt lőfegyver, amelynek tárgyi eszköz kartonja
jelen előterjesztés 1. számú melléklete.
Jelen előterjesztéssel a lőfegyver értékesítésére teszünk javaslatot tekintettel arra, hogy a
tulajdonjog fenntartása szükségtelenné vált, illetve annak tartására engedéllyel jelenleg
hivatali dolgozó nem rendelkezik.
A fegyverre Schmidt Pál egyéni vállalkozó tett vételi szándéknyilatkozatot, az ajánlott vételár
– hivatkozással a fegyver erősen használt állapotára és lejárt vizsgálati tanúsítványára –
15.000,- Ft, amelyet a Hivatal szakmailag elfogadhatónak tart.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott
– nem hatósági - hatáskörök jegyzéke) 3.3.4. pontja értelmében a GKB dönt nettó 5.000.000.forint értékhatárig forgalomképes önkormányzati ingó vagyon tekintetében a tulajdonost
megillető jogok (a polgármester hatáskörébe utalt ügyek, és a vagyonkezelői jog
ellenértékének meghatározása kivételével) gyakorlásáról, amely rendelkezés alapján a
lőfegyver értékesítéséről szóló döntés a Tisztelt Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az
önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgyak értékesítésére irányuló döntést
megelőzően a vagyontárgy értékét ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás
figyelembevételével kell meghatározni. A 21. § (2) bekezdés értelmében nem kell
versenyeztetési eljárást – amely a 22. § (1) d) pontja szerint ingó vagyon tekintetében árverést
jelent – alkalmazni az önkormányzati ingó vagyon értékesítése esetén nettó 3 millió forint
értékhatárig. A 23. § (3) bekezdése szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv bármikor
dönthet úgy, hogy a versenyeztetési eljárás nélkül elidegeníthető, hasznosítható vagyontárgyat
versenyeztetési eljárás keretében értékesíti, illetőleg hasznosítja. A lőfegyver csekélyebb
értéke okán a Hivatal szakmailag a versenyeztetési eljárás mellőzésével történő értékesítést
javasolja.
A leírtak alapján kérem a döntés meghozatalát. A határozati javaslat három alternatív döntési
lehetőséget biztosít, a Hivatal részéről az „A” változat elfogadását javasoljuk fent leírtakra
tekintettel. A határozati javaslat „A” változatának III. pontjában a „határozat 1. számú
melléklete” kifejezésen jelen előterjesztés 2. számú melléklete értendő.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának …/2020. (VIII.04.) határozata lőfegyver
értékesítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy
„A” változat
I.
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló
…………………. gyári számú Baikal IZS 58 MA típusú lőfegyvert Schmidt Pál
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egyéni vállalkozó (1238 Budapest, Lóállás utca 12-14.) részére bruttó 15.000,- Ft
vételáron értékesíti.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a lőfegyver vizsgálatra történő
bemutatásáról a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek
vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet rendelkezéseinek
megfelelően.
III.
felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező adásvételi
szerződést aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
„B” változat
I.
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló
…………………………. gyári számú Baikal IZS 58 MA típusú lőfegyvert
árverés keretében értékesíti.
II.
felkéri a Polgármestert az árverési feltételek meghatározása tárgyában
előterjesztés készítésére és Bizottság elé terjesztésére.
Határidő: 2020. szeptember 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
„C” változat
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló
………………….. gyári számú Baikal IZS 58 MA típusú lőfegyver nem kívánja értékesíteni.
Az előterjesztést a Tisztelt Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2020. július 21.
Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes
az előterjesztés készítője
Melléklet:
− 1. sz. melléklet: tárgyi eszköz karton
− 2. sz. melléklet: szerződéstervezet
− 3. sz. melléklet: egyeztető lap

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

