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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A járási hivatalok 2012-es kialakítása alkalmával a 134/2012. (X. 25.) számú határozatában 
döntött a Képviselő-testület a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának 
feladatellátásához szükséges vagyontárgyak és álláshelyek átadásáról, valamint jóváhagyta az 
erre vonatkozó megállapodás aláírását. 
Az államigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó vagyontárgyak körében Komló Város 
Önkormányzat ingyenes használatba és üzemeltetésre átadta a Baranya Megyei 
Kormányhivatal részére az önkormányzat tulajdonában álló 2007-es évjáratú, Škoda Octavia 
1.6 típusú, benzin üzemű, KKN-724 forgalmi rendszámú gépjárművet. 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal 2022. szeptember végén keresett meg azzal, hogy az 
államigazgatási feladatellátáshoz véglegesen feleslegessé vált az átadott Škoda Octavia 
gépjármű. A 2012. október 26. napján megkötött megállapodás alapján ebben az esetben az 
átvevő köteles a feleslegessé vált vagyont az átadó önkormányzat részére visszaadni. A 
megkereséssel egyidejűleg az erre vonatkozó megállapodás tervezetét is megküldték 
részünkre. Az 1. számú mellékletként csatolt megállapodás-tervezetet rendben találtuk, ezért 
azt elfogadásra javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző úrral egyeztettünk a gépjármű hasznosításának tárgyában 
és arra jutottunk, hogy jelenleg nincs olyan önkormányzati hivatali feladatkör amelynek 
ellátásához szükségünk lehet e gépjármű használatára. Visszavételéhez ugyanakkor többlet 
kiadás társul a kötelező biztosítással, az üzemeltetéssel és karbantartással. A fenntartási 
költségeket mérlegelve arra teszünk javaslatot a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
gépjárművet - visszavételét követően - értékesítse. 
 
A gépjármű az előterjesztés kiküldését megelőzően szemrevételezésre került, melynek alapján 
megállapítható, hogy a gépjármű korának megfelelő, megkímélt állapotban van. A 
személygépkocsi km óra állása 2022. október 10. napján 152.533 km-t mutatott, amely 
kilométerszám vélhetően a visszavétel napjáig nem fog számottevően gyarapodni, így 
értékének becslése alkalmával ezt vettük figyelembe. A Hivatal összehasonlító piackutatást 
végzett a meghirdetett hasonló évjáratú, típusú és adottságú gépjárművek körében, melynek 
alapján a gépjármű reális értékét 1.800.000,- Ft-ra becsülte, ezért ezzel az árral javasoljuk 
értékesítésre kijelölni a fent hivatkozott gépjárművet. Az értékesítés az általános forgalmi 
adóról 2007. évi CXXVII. törvény 87. § b) pontja alapján ÁFA mentes. Tekintettel arra, hogy 
e speciális értékesítésre a hatályban lévő licitszabályzatunk rendelkezései nem alkalmazhatók 
megfelelően, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a gépjármű az egyik 
legnépszerűbb használtautó eladással foglalkozó weboldalon (www.hasznaltauto.hu) kerüljön 
meghirdetésre, ahol egy egyedi értékesítési rend lebonyolítására kerülhet sor az érdeklődő 
ajánlattevők körében. A tervek szerint mindez úgy működne, hogy a hirdetésre jelentkezők a 
gépjármű személyes megtekintését követően írásban (elektronikus úton, e-mailben) 
tehetnének hivatalos ajánlatot. A kikiáltási árat elérő első ajánlattevővel adásvételi szerződést 
kötünk. Amennyiben az érdeklődő alacsonyabb összegű ajánlatot kíván tenni, úgy azt 
megteheti szintén írásban azzal, hogy ajánlatát 2022. november 30. napjáig fenntartja. Ha nem 
érkezett a kikiáltási árat elérő ajánlat 2022. november 30. napjáig, akkor összesítjük a 
beérkezett ajánlatokat és a legmagasabb ajánlatot tevővel kötünk adásvételi szerződést. Ha 
több azonos összegű ajánlat érkezik be, akkor ezek közül azzal kötünk szerződést, aki a 
legkorábban tette ajánlatát.  
 



 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottságok 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról!  
 
 
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, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta „Škoda Octavia gépjármű visszavétele és értékesítésre kijelölése” című 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület 2022. november 1. napjával birtokba visszaveszi a Baranya 
Megyei Kormányhivataltól a Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló, KKN-
724 forgalmi rendszámú, Škoda Octavia 1.6 típusú gépjárművet és felhatalmazza a 
polgármestert az 1. számú melléklet szerinti megállapodás aláírására. 
 

2. A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Komló Város Önkormányzat tulajdonában 
álló, 2007-es évjáratú, Škoda Octavia 1.6 típusú, benzin üzemű, KKN-724 forgalmi 
rendszámú gépjárművet 1.800.000,- Ft (ÁFA mentes) áron.  
A Képviselő-testület a gépjárművet a www.hasznaltauto.hu weboldalon hirdeti meg és 
az előterjesztésben részletesen kifejtett értékesítési rend szerint versenyezteti meg az 
ajánlattevők körében.  
Az értékesítés lebonyolításával megbízza dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyzőt, egyben                   

felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
 

Határid ő: 1. az 1. sz. melléklet szerinti szerződés megkötésére 2022. október 28.; 
2. meghirdetésre 2022. november 5.; 
    értékesítésre 2022. december 9. 

Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2022. október 13. 
 
 
 

             Polics József  
                   polgármester  
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