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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. augusztus 14-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés gépjármű beszerzéséről 
Ikt.sz: I./6670/6/2014. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2014. július 02-án Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulása átvette VW T5 
Kombi RT 2.0 CR TDI típusú kilenc férőhelyes mikrobuszát a 103/2013. (XI. 8.) VM 
rendelet által elnyert pályázata alapján. A mikrobusz Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye használatába került. A pályázatban elő 
voltak írva a gépjármű kötelező felszerelési elemei, ezért az extrákkal felszerelt gépjármű 
beszerzési ára 13.044.550.- forint volt. A Társulás augusztus hónapban tudja benyújtani az 
MVH részére a kifizetési kérelmet, amelynek sikeres elbírálása után utalják át a 10 millió 
forintos támogatási összeget utófinanszírozásként. 
 Az új mikrobusz megérkezésével a feladatok elvégzéséhez már három mikrobusz áll 
rendelkezésre. Az IGSZ tulajdonában lévő 2001-es évjáratú Ford Transit kombi mikrobusz és 
az EGYSZI tulajdonában lévő 2006-os Ford Transit kombi mikrobusz. 
 A két utóbbi gépjármű korára és műszaki állapotára való tekintettel a Tisztelt 
Képviselő-testületnek dönteni kellene abban a kérdésben, hogy a két gépjármű 
értékesítésével/beszámíttatásával egy új mikrobuszt lehetne beszerezni, amelynek a 
tulajdonosa az IGSZ lenne. 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakmai munka elkezdődött ezen 
témában. Az előzményekre való tekintettel árajánlatokat kértünk be a soltvadkerti Autócent 
Kft-től, ahonnét az új VW mikrobusz származik és az árajánlat az előterjesztés 1. melléklete. 
Természetesen ez már egy alapmodell az új mikrobuszhoz képest. A beszerzési ára bruttó 
9.220.000.- forint. 
 Kecskeméten a Ford típusú mikrobuszok forgalmazásával a Hovány Kft. foglalkozik, 
ezért árajánlatot kértünk be tőlük is, amely árajánlat megtalálható az előterjesztés 2. 
mellékletében. A Hovány Kft. adott ajánlatot egy 125 lóerős mikrobuszra, amelynek 
beszerzési értéke bruttó 7.739.970.- forint, valamint adott egy árajánlatot egy 155 lóerős 
mikrobuszra bruttó 7.987.010.- forint értékben. Az IGSZ a 155 lóerős Ford mikrobusz 
beszerzését javasolja. 
 Az előterjesztés 3. mellékletében megtalálható a Hovány Kft. ajánlata a gépjárművek 
beszámításáról, amely alapján az IGSZ által használt 2001-es Ford Transitért 700-800 ezer 
forintot, az EGYSZI által használt 2006-os Ford Transitért 1.100-1.150 ezer forintot 
számítanának be egy új gépjármű vásárlása esetén. Ez összegezve minimum 1.800.000.- forint 
beszámítási értéket jelentene. 
 A gépjárműveket beszámítást megelőzően a nagyobb bevételi forrás elérése érdekében 
az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet előírásai szerint 
értékesítésre kellene bocsájtani a két meglévő Ford Transit mikrobuszt nyilvános árverés 
útján. A Hovány Kft. beszámítási ajánlatába látható értékhatárokból kiderül, hogy az EGYSZI 
tulajdonában lévő 2006-os évjáratú mikrobusz esetében a nyilvános árverést a vagyonrendelet 
értelmében a Képviselő-testület jelöli ki (az árverési hirdetmény-tervezete a bizottsági és 
képviselő-testületi ülés előtt kiosztós anyagként lesz kiadva az érintettek részre), a másik IGSZ 
tulajdonában lévő mikrobusz esetében a kijelölést a polgármester végzi.  
Amennyiben nem sikerül magasabb áron értékesíteni a mikrobuszokat, akkor a beszámítási 
értéken számítódnak be az új mikrobusz vételekor. 
 A mikrobusz beszerzésének költsége - a forgalomba helyezés és egyéb illetékek 
költségével növelve - 8 millió forint, amely összeg fedezetét a 2014. évi költségvetési rendelet 
általános tartaléka terhére lehet biztosítani, amely összeget a soron következő költségvetési 
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rendelet módosításakor a céltartalék terhére kell átcsoportosítani és 
intézményfinanszírozásként az IGSZ részére átadni. 
 A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére a Hovány Kft. 
árajánlata alapján a Ford Transit Custom Tourneo Trend LWB típusú mikorbusz beszerzését, 
amely mikrobusznak a tulajdonosa szintén az IGSZ lenne. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé: 

I. Határozat-tervezet 
...../2014. (…..) ÖH. 
Döntés gépjármű beszerzéséről 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Hovány Kft. 
előterjesztés mellékletében szereplő árajánlata alapján a Ford Transit Custom Tourneo 
Trend LWB (1.3) 300, 2.2L TDCI (155 Le) M6 típusú mikrobusz beszerzéséről. 
  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mikrobusz beszerzésének 
fedezetét – 8.000.000.- forint - a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b.) pontja bc.) alpontjában szereplő általános 
tartalék keret terhére biztosítja. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét a mikrobusz 
beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Képviselő-testület, intézményvezető 
 

II. Határozat-tervezet 
...../2014. (…..) ÖH. 
Döntés meglévő mikrobuszok értékesítéséről 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
a.) értékesítésre kijelöli a KEW-437 forgalmi rendszámú Ford Transit mikrobuszt az 

előterjesztés 4. mellékletében szereplő árverési hirdetménynek megfelelően. Az 
értékesítésre az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet előírásai az irányadóak. 
 

b.) felkéri a polgármestert a HRT-590 forgalmi rendszámú Ford Transit mikrobusz 
értékesítésére. Az értékesítésre az a.) pontban foglalt jogszabály előírásai az 
irányadóak. 

  Határidő: 2014. augusztus 14. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
Lajosmizse, 2014. augusztus 08. 
 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 

 


