
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. december 21-én tartandó ülésére 

 

Előterjesztés autóbusz bérlésről 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület már az előző testületi ülésen döntött a helyi humán 

szolgáltatások fejlesztése tárgyában kiírt pályázatok megvalósításával kapcsolatos egyes 

tevékenységekről.  

 

A tevékenységlista egy következő eleme a szolgáltatások könnyen elérhetővé tétele érdekében 

egy mikrobusz bérlése, amelynek bérleti díja és fenntartási költsége a támogatás terhére 

kerülne finanszírozásra.  

 

Az autóbusz bérlet tekintetében árajánlatok kerültek beszerzésre, úgy, hogy a meglévő 

forrásaink igénybe vételével a bérleti szerződés lejártát követően maradványértéken 

megvásárolható legyen az autóbusz.  

 

Ennek megfelelően a bérlet, majd a maradványértéken való megvásárlás az alábbi 

finanszírozással lenne megoldható.  

 

- Autóbusz bruttó vételára: 11.000.000 forint  

 - ebből finanszírozott külső forrásból 24*220.000 forint + áfa = 6.705.600 forint  

 - nem finanszírozott összeg: 4.294.400 forint 

  - ebből + 1 év bérleti díja: 12*220.000 forint + áfa = 3.352.800 forint  

  - maradványérték, esetleges megvásárlás esetén: 941.600 forint  

 

A fenti finanszírozási forma választásával az önkormányzatnak a 2020 évi költségvetésében 

kellene szerepeltetni a maradványértéket, ahhoz, hogy a bérelt autóbusz tekintetében 

esetlegesen tulajdonjogot szerezhessünk.  

 
Az autóbusz fenntartására vonatkozóan éves szinten nettó 1.200.000 forint finanszírozásban 

részesülne önkormányzatunk, amelyet üzemanyagra, biztosításra és cascora tudnánk fordítani. 

 

Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az autóbusz bérletéhez a 

fentiek szerint hozzájárulni szíveskedjen.  

 

Füzesgyarmat, 2018. február 8. 

 

Bere Károly 

polgármester 



Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (II. 15.) határozata 

Autóbusz bérléséről az EFOP 1.5.3……. azonosító számú pályázati eljárás keretében 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az EFOP 

1.5.3. …… azonosító számú pályázati eljárás keretében bérleti szerződés kerüljön megkötésre 

………. típusú autóbusz tekintetében.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti azonosító számon kapott támogatási 

összegen felül, további egy évre vonatkozóan kerüljön megkötésre a bérleti szerződés és a 

szerződésben az autóbusz maradványértéken való megvásárlására vonatkozó vevőkijelölési 

jogosultként Füzesgyarmat Város Önkormányzat kerüljön meghatározásra.  

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy az autóbuszra vonatkozó bérleti díj teljes 

futamidő alatti költsége valamint az autóbusz maradványértéke együttesen nem haladhatja 

meg a bruttó 11.000.000 forintot.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


