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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 30-án tartandó ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Javaslat vagyonelem elidegenítésére 

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Tóth Erika pénzügyi csoportvezető 

 

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: - 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

Ellenjegyzők: - 

 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A LUU-549 rendszámmal ellátott platós Mercedes-Benz Sprinter N1 kis áruszállító gépjármű elavult, 

üzemeltetése, karbantartása, jelentős kiadásokkal jár, emiatt a legmegfelelőbb hasznosítási forma az 

értékesítés. 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól (továbbiakban: vagyonrendelet) az alábbiak szerint rendelkezik a vagyon 

hasznosítása tekintetében: 

 

9. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Nagytarcsa Község Önkormányzatának kötelező 

és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása. 

(2) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe vagy 

haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, vagyonkezelésbe adása, apportálása, valamint a kötelező 

önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése értendő. 

(3) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója részére 

előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni kell a 

jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb hasznosítási 

formára. 

 

Említett gépjármű felértékelése igazságügyi szakértői műszaki szakvélemény útján megtörtént, ez alapján 

a gépjármű érvényesíthető forgalmi értéke: 220 000,- Ft + áfa. 

A jelenleg hatályos vagyonrendeletünk alapján ezen érték esetében versenyeztetési eljárást nem kell 

tartani. 

A gépjármű megvásárlásával kapcsolatban Önkormányzatunk kapott egy vételi ajánlatot a Party Killer 

Kft. részéről, az ajánlat 571 500,- Ft összegről szól. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a gépjármű értékesítése tárgyában döntsön. 

 

Nagytarcsa, 2023. január 24. 

 

       Gulyás Tamás István s.k. 

               polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….../2023.(01.30.) határozata 

a Mercedes-Benz Sprinter N1 kis áruszállító gépjármű értékesítéséről 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a LUU-549 

rendszámmal ellátott platós Mercedes-Benz Sprinter N1 kis áruszállító gépjárművet értékesíti 

bruttó 571 500,- Ft értékben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel 

lebonyolítására, valamint a szerződés aláírására.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2023. február 31. 

 


