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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 6415/2014. 
Ellenőrizte:                                           ( jegyző )               

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Bainé Busznyák Gizella  Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos  polgármester Előzetesen tárgyalja:           -                                                                                                                                              

A döntéshez egyszerű          x  

                    minősített     -    többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni       x         

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -       

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                         -         

Függelék:                          -            

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:    -    képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti     x      rendkívüli    -    ülésére készült. 

               

                                           

 

        J  A V A S L A T         

            

SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁSRA 

                                                                      

Tisztelt  Képviselő-testület !                

 

 

Mint önök előtt is ismeretes Felsőzsolca Város Önkormányzat tulajdonát képezi a KYS777 

forgalmi rendszámú Opel Zafira 7 személyes, 1910 cm3 személygépjármű, melynek 

beszerzésére 2007. 12. 13-án került sor (6 390 E Ft értékben, mely a hatályos jogszabályok 

alapján a 20 %-os értékcsökkenéssel számítottan 2012. december 31-én már „O”-ra leírodott).  

Fentiek alapján, mivel a gépjármű 7 éves és  a folyamatos szervizelése, karbantartása egyre 

nagyobb összegeket emészt fel, ezért javaslom, egy hasonló kategóriájú új gépjármű 

beszerzését. 

Az elmúlt időszakban érdeklődés szinten azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egy hasonló 

kategóriájú új autó beszerzési ára kb. 7 500 E Ft.  

A gépjármű beszerzését javaslom egy összegben megoldani, hiszen az önkormányzat 

rendelkezik a beszerzéshez szükséges pénzkészlettel, mely jelenleg az önkormányzat 

számlavezető pénzintézeténél lekötött betétben van elhelyezve.  

 

 



 

 

Az egyösszegű kifizetés azért is indokolt, mivel az esetleges hitel kamata magasabb lenne, 

mint a most lekötött betétre kapott 1,5 %-os kamat, és a beszerzésre szánt összeg nem 

befolyásolná hátrányosan a költségvetést. 

 

Javaslom továbbá, hogy a beszerzéshez olyan árajánlatok bekérésére kerüljön sor, ahol a 

meglévő gépjármű beszámításra kerül, ezzel is csökkentve a bekerülési értéket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján foglaljon állást a gépjármű 

beszerzésre, illetőleg a fenti összeg költségvetésben történő elkülönítésére vonatkozóan.  

 

 

Felsőzsolca, 2014. november 13.  

                                                                              

                                               Tisztelettel:           

  

                                                                                   Dr. Tóth Lajos  

                    polgármester 

 

 

           A. 

 

                          HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  Javaslat személygépkocsi vásárlásra 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben   

7 500 E Ft-ot elkülönít személygépkocsi vásárlásra és felhatalmazza a polgármestert a 

beszerzés  lebonyolítására.  

 

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 31.             
 

 

                                                           B. 

 

                          HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  Javaslat személygépkocsi vásárlásra 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a jelenleg meglévő 

személygépkocsi értékesítését, illetőleg új személyautó vásárlását. 

 

 

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 31.           


