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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 21-én tartandó ülésére. 

 

Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról 

 

 

Előterjesztést készítette: Bere Károly polgármester 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság 

Településfejlesztési, Turisztikai és 

Közbeszerzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. szeptemberben vásárolta meg a Ford Mondeo 2000 

cm3 hengerűrtartalmú, benzines, személygépkocsit. A gépkocsi nap, mint nap úton van, és 

jelentős futásteljesítménnyel bír. A 3 év alatt 280.000 km-t futott. 

 

A gépkocsi most került abba az állapotba, amikor egyre több hiba jelentkezik és a szerviz 

valamint az üzemeltetési költségei jelentősen megemelkednek, ezért érdemes még most 

lehetőség szerint kedvező áron nyílt pályázati eljárás keretében minimum 2,5 millió forintos 

vételár ellenében értékesíteni, és a vételár visszaforgatásával új gépjárművet vásárolni a 

lehetséges legkedvezőbb konstrukció keretében. A közelmúltban a szakszerviz 2.500.000,- 

forintra becsülte az autó értékét. 

 

Mindezek figyelembevételével javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel, hogy 

vizsgáljam meg a jelenlegi önkormányzati személygépkocsihoz hasonló paraméterekkel 

rendelkező személygépkocsi beszerzésének és - nyílt pályázati eljárás lefolytatásával - a 

jelenlegi gépjármű értékesítésének lehetőségét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 6. 

 

 

 

  

 

Bere Károly 

polgármester 

mailto:fgyphiv@globonet.hu


  

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016. (IX. 21.) határozata 

Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Ford Mondeo 

(rendszám: MIM041, alvázszám: WFOEXXGBBEDR45241) típusú önkormányzati 

személygépkocsit. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a jelenlegi 

önkormányzati személygépkocsihoz hasonló paraméterekkel rendelkező személygépkocsi 

beszerzésének, vagy bérletének, és - nyílt pályázati eljárás lefolytatásával - a jelenlegi gépjármű 

értékesítésének lehetőségét. 

 

A beszerzéssel és a jelenlegi gépjármű értékesítésével kapcsolatos javaslatát a Képviselő-

testület soron következő ülésén terjessze elő. 

 

Határidő:   értelemszerűen  

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

  



 

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS 

2016. MÁJUS 25. 

Kalocsai Polgármesteri Hivatal ( 6300-Kalocsa, Szent István király út 35.) – továbbiakban eladó 

– nyílt pályázati eljárásban eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő Skoda Superb típusú 

személygépkocsit ( 2011.07 évjárat, 2000 cm3 diesel , 125 kw teljesítmény, elegance 

felszereltségű) 

A gépjármű minimális vételára 2.500.000,-Ft 

Ajánlattételre rendelkezésre álló idő: 2016. június 13.- 2016. június 27. 

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani 2 példányban, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán az alábbi időpontokban: H-Cs 8-16 óra Péntek 8-12 óra 

Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 nap. 

A nyertes ajánlattevő a döntés értesítésétől számított 5 napon belül köteles a teljes vételárat 

egyösszegben átutalni az eladó részére. 

A beadott árajánlatnak tartalmaznia kell: 

1. a) ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására 

vonatkozóan, 

2. b) a bruttó ajánlati árat, 

3. c) a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot, 

4. d) a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely, 

adóazonosító szám, cégjegyzékszám), 

5. e) nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, a 

képviseletre jogosult aláírási címpéldányt, 

6. f) minden egyéb a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatot, dokumentumot. 

7. g) nem természetes személy pályázó esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó 

átlátható szervezetnek minősül 

8. h) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 napig 

érvényes az ajánlata. 

Ajánlati biztosíték a megajánlott vételár 10%-a, amelyet az alábbi számlaszámra kell teljesíteni: 

11732040-15724423-0000000 

Az ajánlati biztosíték az ajánlati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés az 

eladónak felróható okból hiúsult meg, visszajár. 



Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító 

mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség 

időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő 

érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett 

biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban ha a szerződéskötés neki felróható, vagy az 

érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. A kiíró a visszatérített 

ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 

A gépjármű egyeztette időpontban az ajánlattételi időszak alatt megtekinthető ( tel.: 30-962-

6751, Farkas László) 

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat. Amennyiben a 

legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között 

liciteljárást alkalmaz az eladó. 

Az ajánlatokat a képviselő-testület a soron következő nyílt ülésén bírálja el. 

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron 

következő ajánlattevővel köthet szerződést. 

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati felhívást visszavonja, vagy eredménytelennek 

nyilváníthatja. 

A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a Kalocsa Város Önkormányzat 

Képviselő- testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 

15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelete az irányadó. 

 

 

 

 

 

Nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás 

KDK-667 rendszámú busz értékesítésére 

Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása nyilvános, egyfordulós 

pályázatot hirdet a KDK-667 forgalmi rendszámú, VOLKSWAGEN gyártmányú, 

TRANSPORT típusú személygépkocsi értékesítésére. 

1. Pályázati felhívás közzététele 
A Kiíró a pályázati felhívást közzétette Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi 

Társulása honlapján (www.derecske-letavertes.hu) és az www.olx.hu oldalon. 

http://www.kalocsa.hu/wp-content/uploads/2016/05/WP_20160525_11_04_43_Pro.jpg
http://www.kalocsa.hu/wp-content/uploads/2016/05/WP_20160525_11_04_43_Pro.jpg
http://www.derecske-letavertes.hu/
http://www.olx.hu/


A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonni, de 

erről a pályázati felhívás közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

köteles hirdetményt megjelentetni. 

2. A pályázati kiírás adatai 

A pályázat kiírója: Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása (4130. 

Derecske, Köztársaság út 87.) 

A pályázat lebonyolítója: Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 

A pályázat jellege: Nyilvános, egyfordulós 

A pályázat célja: KDK-667 forgalmi rendszámú, VOLKSWAGEN 

gyártmányú, TRANSPORT típusú személygépkocsi értékesítésére. 

A jogviszony típusa: adásvételi szerződés 

Alapár: 1 345 000 Ft 

A pályázatok leadásának határideje: 2015. április 30. 8:30 óra 

A pályázatok leadásának helye: személyesen vagy postai úton a Derecske- Létavértesi 

Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása (4130. Derecske, Köztársaság út 87.) 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Fekete Béla Csaba 

közfoglalkoztatás vezető Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 

4130. Derecske, Köztársaság út 87. vagy a 06-54-410-039 06-20-474-4685 telefonszámon. 

A pályázattal érintett személygépkocsi megtekinthető és kipróbálható:  

Derecske Polgármesteri Hivatalánál, a 06-54-410-039 telefonszámon előre egyeztetett 

időpontban. 

A pályázat bontásának időpontja: 2015. május 04. 10:00. óra 

A pályázat bontásának helye: Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi 

Társulása (4130. Derecske, Köztársaság út 87.) 

Az ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen lehetnek. 

A pályázat elbírálásának határideje, és a várható eredményhirdetés: A pályázatok 

bírálatát a háromtagú bírálóbizottság végzi el.  A bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt és 

döntési javaslatot készít a pályázat kiírója nevében a pályázati felhívás lezáró döntést 

meghozó testület részére. Esetleges hiánypótlásra 2015. május 05. napján 12.00 óráig van 

lehetőség. A pályázatokat a Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulási 

Tanácsa tárgyalja meg, és az eredményt 2015. május 18. napján 16.00 órakor hirdeti ki. A 

szerződéskötés időpontja: 2015. május 28. 10.00 óra. 

A pályázat nyelve: magyar 

3.  A pályázattal érintett autóbusz adatai:  

Forgalmi rendszám: KDK-667 



Gyártmány: VOLKSWAGEN 

Típus: TRANSPORT 

 


