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A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére 1 db
Sony Bravia televíziókészülék ingyenes átadása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatója, dr. Bucsi László
a múlt év végén azzal a kéréssel kereste meg a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, hogy
a Szeptikus Osztály azon Covid részlege részére ahol nem áll rendelkezésre
televíziókészülék – amennyiben mód van rá - 1 db készüléket ajándékozzon, amely az
osztályon kezelt lábadozó betegek közérzetén rendkívül sokat javítana.
Átérezve a Covid osztályon lábadozó betegei helyzetét támogatandónak ítéltem a
Kórház Főigazgatójának kérését, mellyel a betegek mindennapjait tehetjük
kellemesebbé. Erre figyelemmel a készülék beszerzéséhez - a közgyűlés elnökének a
2020. évi költségvetés céltartalékában elkülönített kerete terhére - soron kívül
103.695,-Ft-ot biztosítottam.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban: Mötv.) 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja alapján a helyi önkormányzati vagyon
tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházása a közgyűlés hatásköréből át
nem ruházható döntés.

Az Mötv. 108. § (2) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló
nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható az állam vagy más helyi
önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásnak elősegítése
érdekében.
Erre tekintettel a vagyontárgy, nevezetesen az 1 db Sony Bravia televíziókészülék a
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére történő átadását a kórház
Covid részlegén kezelt betegek ellátásával kapcsolatos közfeladata ellátásával
összefüggésben – a közgyűlés hatáskörében eljárva – támogatom. Az ingyenes
átadással összefüggő szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
Székesfehérvár, 2021. január 11.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
7/2021. (I.11.) határozata
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére 1 db Sony Bravia
televíziókészülék ingyenes átadásáról
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontjára, továbbá a 108. § (2) bekezdés a)
pontjára figyelemmel a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Covid
részlegén kezelt betegek ellátásával kapcsolatos közfeladatának ellátásához a
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 1 db Sony Bravia
KDL32WE610BAEP SMART LED televíziókészülék ingyenes tulajdonba adásáról
döntök.
4. Ezzel egyidejűleg a 3.) pont szerinti ingyenes vagyonátadással kapcsolatos
szerződés megkötéséről - a határozat mellékletét képező tartalommal - , továbbá
a vagyontárgy átadásáról intézkedem.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Határidő:

azonnal

Székesfehérvár, 2021. január 11.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér
9.; adószám: 15726982-1-07, KSH száma: 15726982-8411-321-07; képviseli: Dr. Molnár Krisztián a Fejér
Megyei Közgyűlés Elnöke), mint Ajándékozó (a továbbiakban: Ajándékozó)
másrészről Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 3.; adószám: 15360025-2-07, KSH száma: 15360025-8610-312-07; képviseli: Dr. Bucsi
László Imre mb. főigazgató), mint Ajándékozott (a továbbiakban: Ajándékozott) együttes említésük esetén
Felek vagy Szerződő felek között az alábbi helyen és időben a következő tartalommal:
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy az Ajándékozó kizárólagos tulajdonát képezi a Sony Bravia
KDL32WE610BAEP SMART LED televíziókészülék (a továbbiakban: televíziókészülék).
2. Ajándékozó az 1. pontban körülírt, 81.650,- Ft +ÁFA beszerzési értékű televíziókészüléket jelen
Szerződés aláírásával elajándékozza Megajándékozott részére, aki az ajándékot szintén jelen
Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.
3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban: Mötv.) 2011. évi CLXXXIX.
törvény 108. § (2) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tulajdonjoga ingyenesen átruházható az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban
meghatározott közfeladat ellátásnak elősegítése érdekében.
Fentiek alapján Ajándékozó a televíziókészüléket ingyenesen és minden külön feltétel nélkül
ajándékozza Megajándékozott részére a Covid részlegén kezelt betegek ellátásával kapcsolatos
közfeladata ellátásával összefüggésben.
4. Ajándékozó kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt televíziókészülék per-, teher- és idegen igénytől
mentes, kifogástalan, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van, nem áll bírói zár alatt,
azon harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megajándékozott tulajdonszerzését
akadályozná.
5. Az Ajándékozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az ajándék tárgyát, valamint az ahhoz
tartozó számlamásolatot és jótállási jegyet a Megajándékozott birtokába adja. Megajándékozott a
birtokbaadástól kezdődően köteles az ajándék tárgyát képező dologgal kapcsolatos valamennyi teher
viselésére.
6. Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a
Szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
7. Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.
8. Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Felek
a Mötv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a magyar jog egyéb
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Felek a jelen egy (1) számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés három (3) példány eredeti, egymással teljes
egészében megegyező példányból készült, amelyekből kettő (2) példány a Ajándékozót és egy (1) példány
pedig a Megajándékozott birtokában marad.
Székesfehérvár, 2021. január 11.
……………………………….
Fejér Megyei Önkormányzat
Dr. Molnár Krisztián
Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke
Ajándékozó

……………………………….
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Dr. Bucsi László Imre
mb. főigazgató
Megajándékozott

