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ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képviset -testtiletének 2016. november
tilésére

Tárgv: Szociális feladatot ellátó 9épjármtj beszerzése

EI terjeszt

Az

el

kardos Attila
polgármester

:

terjesztést készítette:

Véleményezésremeg kapta

:

szádvári Erika
aljegyzó

íí-i

Ladánybene Ktizség Polgármesterét l
6045Ladánybene,F t66.
Telefon z 7 61 457-600, Email: polgal"rmestcrííil xriarrvhefi

e-hÉn

ELOTERJESZTES

Ladánybene Ktizség Önkormányzat Képvisel -testiiletének 2016. november 11-i
rendkíviili iilésére

Tisztelt Képvisel -testtilet!

Ladánybene Kozség Onkotmányzat tulajdonában van a GWC-448 forgalmi rendszámu
Lada Níva típusírszemélygépjárrrr . A gépjármti mtíszaki érvényessége2016. december 10.
napján lejár.
Elozetes irrforrnációk alapján jelen állapoíában a gépjármti nem bocsájtlrató mtiszaki
vizsgára. sem karosszériájának állapota, sern pedig a gépjárm motorjának állapota nriatt. A
gépjármuvtzsgára való felkészítésénekkoltsége rrreghaladná a 200.000 Ft-ot.
Célszeru elgondolkodni azon, hogy a meglévo Lada Níva helyett j _eépjárrrrtivet
vásáro ln a az ónkormány zat.
Gépj árrrrtívásárlá snál az alábbi gépj árrnrivek j ohetnek számításba:

l. Lada Níva 4x4 Classic

2.849.000 Ft

(vonóhoro ggal fel szerelt)
2.

a

J.

Dacia Duster Open 7.6 4x4
(vonóhoro ggal felszerelt)

3.910.000 Ft

Suzuki Yitara 4x4
(2017 . márciusig kedvezményesen)

4.440.000 Ft

Véleményemszerint LadaNíva beszerzése jó megoldás lenne az onkormányzaínak.
Megnézti.ik a finanszírozást is, lelretoség van zárvégu lízing szerzódés rnegkcitésére, amely a
jelenlegi jogszabályi háttér miatt neln jó mego\dás az onkormányzatnak. A pénztigyi lizing
igérrybevételéhezsziikség van a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyére, amelynek
átfutási ideje kb. három hónap, s csak szrik keretek kozott engedélyezik.

az onkormányzatnak, hogy a gépjármri beszerzését az onkormányzatot
normatívából (Helyi onkormányzatok m kodésének általános
normatívája, illetve telepi.ilési onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
Lehetosége van

megilleto

két állami

támogatása) finanszírozza, igy annak beszerzése ki.ilon saját forrást nem jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztést vitassa me$,
határozati

j

avaslatokat

fo gadj a el

:

s az

alábbi

Ladánvbene Kiizség Önkormányzat Képvisel -testiiletének ...l20t6.

határozata
aLad,a Níva beszerzésérl

xI.

11.

HATAROZAT
LadánYbene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete diinto hogy a Tormási Autóh áz _
Kecskemét, Kiils - Szegedi t 100. szám alatti gépjármííforgalmaz t l Lada Níva 4x4
típusri személygépjármíivetvásárol 2.819.000 Ft-ért.
A géPjármÍibeszerzését az iinkorm ányzat a helyi iinkorm ányzatak mííkiidésének
általános támogatása, valamint a telepiilési iinkormányzatok szociális és gyermekjóIéti
feladatainak támogatása keret terhére biztosítja.
A képvisel -testiilet felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert- a gépjármíiadásvételei szerzódésén ek aláír ásár a.
Felel s: Kardos Attila - polgártnester

Határid

: 2016. november 30.

Ladánvbene Ki'

határozata
a

Onkormánvzat Képvisel -testiiletének ...12016.

GWC- 118 forgalmi rendszámri Lada Níva értékesítése

HATÁROZAT
Ladánybene Ktizség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete dtint, hogy az iinkorm ányzat
GWC-448 forgalmi rendszámri Lada l\íva típusri
személygépj ármíívet értékesíti.
A gépjármííeladási árát 250.000 Ft-ban határozz^ meg,, amelynek minimum értékesítési

tulajdonában lév

iisszege 200.000 Ft.

A

képvisel -testiilet felhat almazza Kardos
szerz dés aláírás ára.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016.december 31.

Attila polgármestert az

Ladányb ene, 2016. november 9.

kardos Attila
polgármester

adás-vételi

