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Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A Pápai Varosi Óvodák Szivarvány tagővodájehan az Sk. Tk 206PK típusú fenymásoló és
asúal nagyértékű tárgyi eszköz javítása nem gazdaságos, ezért selejtezése javasolt
szakvélemény alapjan. Azeszközbeszerzéskori bruttó értéke 769 000 Ftvolt. Az önkormányzat
vagyonáról sző|ó 712013. (III.28.) önkormányzati rcndelet 17. § (3) bekezdése alapján a
költségvetési szervek a tárgyí eszköz selejtezését 500 000 Ft értékahatát felett a Gazdasági
B izotts ág el ózete s ho zzáj árulás ával vé gezhetik.

A kataszhófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításaról szóló 20lI. évi
C)O§III. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselőtestületének feladat - és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Szervezeti és Mriködési Szabályzataről szőlő 2612014. (X,22.) önkormányzati rendelete
25lA. § - a szerint az Alaptöwény 53. cikkében meghatétrozott veszélyhelyzet időtartama alatt
a rendeletben a képviselőtestület áItal bizotlságaira átnlházott hatásköröket a polgarmester
gyakorolja.

Pápa,202I. januu2I.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzata Gazdaságí Bizottságának a katasfrőfavéde|emről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosíüísaról szóló 2011. évi CXXVil. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti hataskörében a Pápa Város Önkormanyzata Képviselőtestületének Pápa Város
ÖnkormanyzataKépviselőtestületének Szervezeti és Működési SzabáIyzatfuől szőIő 2612014.
(X.22) önkormányzati rendelete 25/A. § - a szerint eljráró Pápa Varos Önkormanyzatának
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szőIő 47812020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett
veszelyhelyzeüben a következő döntést hozza:
Pápa Város ÖnkormányzataKépvíselőtestületének az önkormányzatvagyonáről szőlő 7l20l3.
(III.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése alapjan aPápa Városi Óvodák áItatkért
eszköz - Sk. Tk 206PK típusú fenymásoló ós asztal - selejtezéséhezhozzájárulok.

Határidő: azowtal
Felelős : Szalaí Krisáina gazdasági o súály v ezető
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Pápai Városi Óvodák

lnformatikai eszközök selejtezése
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GYARMATI GÁtsoR e.v.
8500 Pápa, Teleki u. 37, Tel.: +36 30 630 l796

SELEJTEZÉSI JAVASLAT

A fenti eszköz átvizsgálása során megállapítást nyeft, hogy javitása nem
gazdaságos, ezért selej tezésre j av asl om.

Pápa,2020.március 27.
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1,2700 Pápa Városi Óvodák-
Szivá rvá ny óvoda

Sk.Tk2O6PK tip,f énymáso lógép+a szta l Egyéb azonosító
lTJ szám: 900921

2013.04.02 769 000



GYARMATI GÁBOR e.v.
8500 Pápa, Teleki u. 37. Tel.:+36 30 630 l796

SELEJTEZESI JAVASLAT

A mellékletben taláIhatő eszközök átvizsgáIása során megállapítást nyer1, hogy
javításuk nem gazdaságos, ezéft selejtezésre javaslom őket.

Pápa, 2020. március 27 .

Gyarmati Gábor e.v.


