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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő- testület 2012. decemberi ülésén megismerte és megtárgyalta az Inkurrens 
ruházati, bőr, fektető, humán, élelmezés-technikai, elhelyezési szakanyagok hasznosításáról 
szóló javaslatot. 
 
Az állami vagyonba tartozó vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
Megállapodást kötött a Magyar Állam, mint tulajdonos, Pásztó Városi Önkormányzat mint 
tulajdonba vevő és a Honvédelmi Minisztérium, mint vagyonkezelő 2012. március 22-én. 
A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ raktárából az inkurrens ruházati, fektető, 
humán, élelmezéstechnikai és elhelyezési szakanyagokat az Állami Vagyon Ingyenes 
Átruházásának szabályai szerint kapta meg Pásztó Város Önkormányzata 2012. április 19- én. 
 
A megállapodás V. 3.) pontjában előírt kötelezettségvállalás szerint az Önkormányzat vállalja 
hogy az átruházott vagyon hasznosításáról minden év december 31. napjáig meghozott 
képviselő- testületi határozatban foglalt nyilatkozatával, a határozat meghozatalának 
időpontját követő 30 napon belül, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig 
tájékoztatja az MNV Zrt-t. 
 
A megállapodás szerinti hasznosítás érdekében a PVG Kft. telephelyén elhelyezett eszközök,  
szakanyagok jelentős részét a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság, a Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája Dózsa György tagintézmény, a Családsegítő szolgálat, a 
Területi Gondozási Központ, a Pásztói Szabadidő Sportegyesület, valamint a Római 
Katolikus Plébánia részére egyes működési és ellátási feladatai ellátásának segítése érdekében 
igény szerint átadtuk még 2012-ben. Erről tájékoztattuk a MNV Zrt-t. 
 
A ruházati- és az elhelyezési szakanyagok maradéktalanul átadásra kerültek. A humán 
szakanyagok közül eddig csak az 1 db ping-pong asztal került átadásra a Pásztói Szabadidő és 
Sportegyesület részére. Az élelmezés- technikai szakanyag, vagyis a vegyes tüzelésű 
mozgókonyha jelenleg is a PVG Kft. telephelyén van.  
 
Az eddig át nem adott ingóságok a leltárban maradtak: 
 rádiósmagnó 12 db 
 video   3 db 
 fényképezőgép 2 db 
 mikrofon és tartozékai 6db 
 vegyes tüzelésű mozgókonyha 1db 
 
Felajánlásuk eddig nem vezetett eredményre, avultságuk, korszerűtlenségük miatt a 
felkeresett intézmények, szervezetek nem igényelték a fenti eszközöket. Az átvételkor nem 
volt lehetőség a fenti eszközök működőképességének megállapítására. Több eszköz esetében 
meghibásodást tapasztaltunk azok kipróbálásakor. 
A működőképes eszközök felajánlása továbbra is folyamatban van. 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Ingyenesen 
átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosításáról szóló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat az Állami 
Vagyon Ingyenes Átruházásának szabályai szerint átvett inkurrens szakanyagokat a 
megállapodás szerint hasznosítja. Az igényelt eszközök jelentős részét 2012-ben 
önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében adtuk át az átvevő szervezeteknek. 
Az átadott eszközök jelentős segítséget nyújtanak az egyes működési és ellátási területeken. 
 
 
2.) Az eddig át nem adott ingóságokat leltárba vettük. Felajánlásuk folyamatban van. 
Ezek a jövőben szintén az Önkormányzat, valamint igény esetén az önkormányzat 
intézményei részére kerülnek hasznosításra önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése 
érdekében. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   értelemszerű 
 
 
3.) A képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról 
a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztassa az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   értelemszerű 
 
 
Pásztó, 2013. december 12. 
 
          Volek György 
          alpolgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
 


