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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (a továbbiakban: GESZ) látja el 

többek között a gyermekétkeztetési és intézmény-működtetési feladatokat.  

 

E feladatukhoz 2 db tehergépkocsit használnak, melyek saját tulajdonban vannak. Ezek közül 

az egyik egy 5 éves 72.000 km-t futott VW Transporter tehergépkocsi, a másik egy 7 éves 

98.000 km-t futott Toyota Hiace tehergépkocsi.  

A felmerülő szervizköltségek, illetve mérete alapján ez utóbbi tehergépkocsi megérett a 

cserére. (Itt kell megjegyezni, hogy sem a kora, sem a futott km ez esetben nem tükrözi a 

tényleges igénybevételt, hiszen ez a tehergépkocsi nagy teherrel, rendkívül sok megállással és 

indítással látja el feladatát. Ez különösen igénybe veszi a gépjárművet.) A csere másik indoka 

az, hogy az ingyenes étkezés kiterjesztése miatt megnőtt az étkező létszám, így egy nagyobb 

rakterű tehergépkocsival tudják csak a feladatot ellátni. E létszám várhatóan tovább nő 2016. 

január 1-től a bölcsődei és óvodai ingyenes étkezés bevezetésével.  

 

Tekintettel arra, hogy a költségvetésben sem az önkormányzatnál, sem az intézménynél nem 

került e célra fejlesztési forrás betervezésre, így célszerű lenne a tehergépkocsi cseréjénél – az 

önkormányzat személygépkocsi beszerzéséhez hasonlóan – tartós bérleti formában 

gondolkodni.  

 

A GESZ által bekért ajánlatok közül a pécsi FX Autóház Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 1 db 

Ford Transit Custom Trend L2HI 2.2 TDCI 125 LE M6 típusú tehergépkocsi 5 éves bérletére 

nyílna lehetőség. A tehergépkocsi árajánlat szerinti kedvezményekkel csökkentett bruttó 

vételára: 6.540.500,-Ft.  

A tárgyévi első 20 %-os befizetés és a szeptemberi szállítással kalkulált tárgyévi három havi 

bérleti díj a meglévő LJC-584 forgalmi rendszámú Toyota Hiace típusú tehergépkocsi 

értékesítési bevétele terhére biztosítható.  

A következő évtől a havi bérleti díjak a GESZ dologi jellegű előirányzatai terhére 

biztosíthatóak, figyelembe véve a várható karbantartási költségcsökkenést is.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a jelenleg használt Toyota Hiace 

tehergépkocsi értékesítését, és járuljon hozzá a pótlására szolgáló Ford Transit tehergépkocsi 

tartós bérletéhez. A tartós bérleti időszak végén a tehergépkocsit maradvány értéken harmadik 

fél – akár az önkormányzat – megvásárolhatja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozat 

elfogadásával hagyja jóvá a GESZ gépjárműcseréjét. 

 

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 pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

javaslatainak figyelembevételével – a GESZ gépjármű cseréjéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület hozzájárul az LJC-584 forgalmi rendszámú Toyota Hiace 

tehergépkocsi értékesítéséhez. A befolyó bevétel a GESZ fejlesztési bevételeként az 

intézmény kiadásainak fedezetére szolgál.  
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2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a GESZ gépjármű cseréjére tartós bérlet 

formájában kerüljön sor azzal, hogy a bérelt gépkocsi bruttó ára legfeljebb 6.550.000,-

Ft.  

 

3. Utasítja az intézményvezetőt a gépjárműcsere lebonyolítására, egyúttal utasítja a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor a tényleges 

értékesítési és tárgyévi bérleti díj adatok ismeretében az előirányzat-változások 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  Kiss Béláné intézményvezető 

 

 

 

 

Komló, 2015. május 21. 

 

 

 

 

          Polics József 

          polgármester 


