
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 26-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Városgondnokság tehergépjármű bérlete 
 
Iktatószám: 13.266/2021  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 
 

SzMSz. 1. melléklet II. C.) 3. pont 

  
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: - 
 
Határozatot kapja: Bareith Péter intézményvezető 
   Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
   7300 Komló, Kossuth L. u. 19. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság a mellékelt 2 db tehergépkocsi bérletére 
vonatkozó kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
A beszerzés indokait, a típuskiválasztás szempontjait, a felhasználási célt, a jelentkező 
kiadásokat, kiadási megtakarításokat és a használt tehergépkocsi értékesítéséből származó 
bevételeket a kérelem részletesen tartalmazza. 
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a fentiek ismeretében: 

- 1 db Fiat Ducato Maxi 3,5 t 2,3 Mjet 140 LE tehergépkocsi, 
- 1 db Toyota Proace City Van Short L1H1 1,5 D 100 LE  

tehergépkocsi 36 havi tartós bérletére vonatkozó szerződéskötést a mellékelt ajánlat szerint az 
NS Autóház Kft.-vel, illetve ennek fedezetét biztosítsa 2022-2024. években évi 4.110.200,-Ft 
többlet dologi előirányzat biztosításával. 
 
Természetesen ezt a többlet előirányzatot csökkenteni kell a jelenleg használt Peugeot Boxer 
tehergépkocsi értékesítéséből befolyó bevétellel, melynek értékesítését - versenytárgyalás 
előírása mellett - szintén javaslom jóváhagyni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – tárgyalja meg és döntsön a 
tehergépkocsik bérlet engedélyezéséről és a jelenleg használt tehergépkocsi értékesítéséről. 
 
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, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Városgondnokság tehergépkocsi bérletéről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
 intézmény 2 db tehergépkocsi NS Autóház Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 23.) 
 vállalkozástól, 36 havi időtartamra vonatkozó bérletét azzal, hogy a bérleti idő lejártát 
 követően bérbe vevő intézmény azt bérbeadó kft.-től nem vásárolhatja meg. 
 
2. Jóváhagyja továbbá a Fiat Ducato Maxi 3,5 t 2,3 Mjet 140 LE tehergépkocsi 220.000,-
 Ft/hó+áfa, azaz bruttó: 279.400,-Ft/hó, illetve a Toyota Proace City Van Short L1H1 
 1,5 D 100 LE tehergépkocsi 135.000,-Ft/hó+áfa, azaz bruttó: 171.450,-Ft/hó bérleti 
 díját. 
 
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szállítási határidők figyelembevételével 

a bérleti jogviszony várhatóan 2022-ben indul. 
 Az esetleges 2021. évi kiadásokat Városgondnokság intézmény kiadási megtakarításai 
 terhére köteles biztosítani. 
 
4. A 2022-2024. költségvetési években a Képviselő-testület 4.110.200,-Ft/év többlet 

 dologi előirányzatot biztosít a bérleti díj fedezetére, melyet csökkent a jelenleg 
használt Peugeot Boxer tehergépkocsi értékesítéséből befolyó bevétel. 

 A Képviselő-testület a Peugeot Boxer tehergépkocsi értékesítését jóváhagyja. 
 
5. A Képviselő-testület a 4./ ponttal összhangban utasítja a Városgondnokság intézmény 
 intézményvezetőjét a tehergépkocsi értékesítési bevételének elkülönített kezelésére. 
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6. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2022-2024. évi költségvetési rendeletek 
 összeállítása során a fedezet intézményi költségvetésbe történő beépítéséről 
 gondoskodjon. 
 
Határid ő: bérletre azonnal, illetve 
  a 2022-2024. évi költségvetések tervezésekor 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Bareith Péter intézményvezető 
 
 
Komló, 2021. augusztus 23. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 


































