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Tisztelt Képviselő-testület! 

Hegymagas Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatot működtet, mely működéshez 

Falugondnoki autót tart fenn.  

A jelenlegi autó Opel X83 Vivaro, mely 2015. decembere óta szolgálja a Szolgálat működését. 

Az Önkormányzatnak lehetősége nyílt pályázat útján egy új gépjármű (Renault Trafic) 

beszerzésére, mely 2022. július 13.-án üzembe helyezésre került. 

A Falugondnoki Szolgálat működtetésére a továbbiakban az új gépjármű került használatba 

vételre, így a korábbi Opel Vivaro Mikrobusz értékesítése kezdeményezhető. 

 

Opel Vivaro Mikrobuszról a Trapéz Autó Udvar Kft. teljeskörű étékelést készített, melyben 

eladási árként (ÁFA-val) 3.000.000, -Ft-ot határozott meg. 

 

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) alapján: 

„8. §  (2) Az önkormányzati ingatlant annak elidegenítése előtt, az ingóvagyont és egyéb 

vagyontárgyakat azok elidegenítése előtt 150.000 Ft nettó nyilvántartási érték felett fel kell 

értékeltetni. 

(3) A vagyontárgy értéke megállapítás módja: 

a) Ingóság esetén a vagyontárggyal azonos vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá 

legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára” 

„10. §  (2) Az önkormányzati vagyont elidegeníteni, hasznosítani az Nvtv. versenyeztetésre 

vonatkozó szabályai szerint lehet. A versenykiírás feltételeit a Képviselő-testület határozza meg. 

A versenykiírásban az e rendelet szerinti előírásokat érvényesíteni kell. 

(3) Az Nvtv. 11. § (16) és 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár – ha e rendelet 

másképpen nem rendelkezik – nettó egymillió forint. 

(6) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről a képviselő-testület 

dönt. A versenyeztetési eljárás lebonyolításával a képviselő-testület más személyt vagy szervet 

is megbízhat, vagy arra bizományi szerződés köthet.” 

„12. §  (1) A versenyeztetési eljárás alapvetően nyilvános. Nyilvánosról zártkörű 

versenyeztetési eljárási módra való áttérésre csak a folyamatban lévő eljárás 

eredménytelensége miatti lezárást követően, a képviselő-testület döntése alapján van 

lehetőség.”  

 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00


A fent leírt jogszabályok és a Rendelet alapján előkészítésre került a gépjármű értékesítésére a 

pályázati felhívás, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni 

szíveskedjen.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT:       ...……/2022. (X. …...) Képviselő-testületi határozat  

Hegymagas Község Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti Hegymagas Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő Opel Vivaro Mikrobuszt az előterjesztésben szereplő 

pályázati felhívás alapján. 

A pályázati felhívás a település hirdetőtábláin, valamint a honlapon kerül közzétételre, 

melyről a Polgármester gondoskodik.  

Az érvényes és eredményes pályázatot követően a Polgármester gondoskodik az 

adásvételi szerződés aláírásról és a gépjármű vevő részére történő átadásáról. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

 

Hegymagas, 2022. október 12. 

 

 

 

                                                                            Gyurka Miklósné 

             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


