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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2018. szeptember 25-i testületi ülésünkön tárgyaltuk és fogadtuk el tárgyévi költségvetési 
rendeletünk utolsó módosítását. 
A módosítás egyik fő indoka az volt, hogy önkormányzatunk a gyermekétkeztetés 
működtetési feladataihoz kapcsolódóan jelentős évközi többlet támogatásban részesült. 
Ezen összeg felhasználási célnak megfelelő felhasználása három intézményt érint, amelyek 
esetében felhatalmazást kaptak az intézményvezetők felhalmozási kiadások teljesítésére is, 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
 
A Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) intézmény esetében a mellékelt levél tanúsága szerint a 
HACCP rendszer által előírt speciális szállítási feltételek és az ezek miatt megnőtt szállítási 
igény indokolta a LUM-229 forgalmi rendszámú Volkswagen tehergépkocsi cseréjét egy 
nagyobb méretű tehergépkocsira. 
Így fenti eszköz feleslegessé vált az intézmény számára. A tehergépkocsi mindvégig napi 
használatban volt annak ellenére, hogy már 2015-ben nullára íródott az intézmény 
könyveiben. 
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a tehergépkocsi ne kerüljön értékesítésre, hanem az 
ugyancsak mellékelt kérelem alapján szállító eszköz problémával küzdő Városgondnokság 
intézmény részére kerüljön átadásra. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Gazdasági és 
településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön a tehergépkocsi térítésmentes intézmények 
közötti átadásáról. 
 
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 Gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – a 
tehergépkocsi GESZ-től Városgondnokság részére történő átadásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület egyetért a LUM-229 forgalmi rendszámú Volkswagen T5 RT 

Start 2.0 CR TDI típusú nulla forint nyilvántartási értékű tehergépkocsi Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézménytől Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság intézményhez történő térítésmentes átadásával 2018. december 1. 
fordulónappal. 
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Komló, 2018. október 31. 
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