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Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 27. § (2) bek. 
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A határozatot kapják: 
 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testületi munka megkönnyítése érdekében az önkormányzat időközi 

választás miatt 2009-ben 1 db, a 2010. évi önkormányzati választást követően 

14 db laptopot vásárolt. 

Ezen felül az önkormányzat a tisztségviselőkkel együtt 13 fő részére biztosított 

mobiltelefon készüléket kedvezményes előfizetéssel.  

 

Több képviselő jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy az általa használt 

készülékeket megvásárolná. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 

jelen előterjesztés szerinti feltételekkel a képviselő-testület tagjai számára 

biztosítson lehetőséget arra, hogy az általuk használt készülékeket 

megvásárolhassák. A laptopok könyvszerinti értéke – 7 később vásárolt készülék 

kivételével – nullára íródott. Ezen számítógépek esetében javaslom azt, hogy az 

1. sz. mellékletben szereplő értékmeghatározás alapján állapítsa meg a Tisztelt 

Képviselő-testület a vételárat. Azon számítógépek vonatkozásában, amelyeket 

később vásároltunk, javaslom, hogy a könyvszerinti érték legyen a vételár.  

 

A telefonkészülékek esetében javaslom, hogy a vételárat úgy határozza meg a 

Tisztelt Képviselő-testület, hogy az eredeti bruttó értékhez viszonyítva a 2009-

2010-ben vásárolt telefonok 10 %-os, a 2011-ben vásároltak 20 %-os, a 2012-

ben vásároltak 30 %-os, a 2013-ban vásároltak 50 %-os értéken kerüljenek 

értékesítésre, 100 Ft-ra kerekítve. 

 

Tekintettel arra, hogy nem tudni, a választáson kit választanak újra, azt 

javaslom, hogy a készülékek megvásárlásával kapcsolatban a képviselőknek 

legyen lehetőségük nyilatkozni. Határidőnek javaslom 2014. október 10-ét. Aki 

addig nem nyilatkozik a készülékek megvásárlásával kapcsolatban, annak 

részére a készülék nem értékesíthető. 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő ciklusra 

meg nem választott képviselőknek nyilatkozniuk kell majd a telefonszámokkal 

kapcsolatban (saját előfizetésként tovább üzemeltetik-e vagy leadják), illetve a 

hivatal által biztosított internet előfizetésekkel kapcsolatban (saját előfizetésként 

továbbviszik-e vagy lemondják). Ezen nyilatkozatokra a hivatal útján 

formanyomtatványt juttatok el az Önök részére. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot 

szíveskedjen elfogadni. 

 

 

 

 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 

előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásának 

figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati képviselők által használt 

laptopok és telefonok értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1.) A képviselő-testület a települési képviselők által használt laptopokat az 

azt igénylő használók részére értékesíti. A laptopok értékét a 

könyvszerinti értékben határozza meg. Azon laptopok esetében, 

amelyek könyvszerinti értéke nulla Ft, a képviselő-testület a vételárat 

2009-ben vásárolt laptop esetében 30.000 Ft-ban, a 2010-ben 

vásároltak esetében 35.000 Ft-ban, a 2011-ben vásárolt esetén 40.000 

Ft-ban állapítja meg. 

2.) A képviselő-testület a települési képviselők és tisztségviselők által 

használt telefonkészülékeket az azt igénylő használók részére 

értékesíti. A 2009-2010-ben vásároltakat 10 %-os, a 2011-ben 

vásároltakat 20 %-os, a 2012-ben vásároltakat 30 %-os, a 2013-ban 

vásároltakat 50 %-os értéken - az eredeti bruttó értékhez viszonyítva - 

vásárolhatja meg a használó. A vételárat 100 Ft-ra kell kerekíteni. 

3.) A települési képviselők 2014. október 10-éig nyilatkozhatnak a 

vásárlási szándékról. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételre vonatkozó 

megállapodások aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 30. 

Felelős: polgármester 

 

Komló, 2014. szeptember 17. 

 

 

 

 Polics József 

 polgármester



1. sz. melléklet 

 


