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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának   
Képviselő-testülete  

 

KISZOMBOR  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi a GVE-281 forgalmi rendszámú, 
Opel Astra típusú személygépjármű, amelynek a műszaki érvényessége 2019. február 21-én 
lejárt, a karosszéria több helyen korrodált. A műszaki állapot javítása, a műszaki vizsga és a 
nagyszervíz költsége a gépjármű várható forgalmi értékéhez képest magas lenne, ezért a 
gépjármű felújítása nem gazdaságos.  
 

A fentiekre tekintettel a gépjármű a forgalomból ideiglenesen kivonásra került.  
 

A Képviselő-testület a 100/2016. (IV. 26.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a szintén 
önkormányzati tulajdonú GKA-637 forgalmi rendszámú, Renault F 40 (Express) típusú 
gépjármű, tekintettel annak műszaki állapotára, kerüljön a forgalomból kivonásra.  
 

A fenti gépjárműveket az önkormányzati vagyonnal történő felelősségteljes gazdálkodás 
szempontjai szerint célszerű értékesíteni. 
 

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) 
KKÖT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja szerint 
a vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó, értékesítéskor 
a vagyon értékét egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés 
alapján kell megállapítani. 
 

A Rendeletben foglaltak alapján a gépjárművek értékesítését megelőzően szükséges azok 
forgalmi értékének szakértő általi megállapítása, az értékbecslés megrendelése.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. április 23.  
 

       Tisztelettel: 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a forgalomból 
kivont gépjárművek értékesítéséhez szükséges értékbecslés tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
GVE-281 forgalmi rendszámú, Opel Astra típusú, valamint a GKA-637 forgalmi rendszámú, 
Renault F 40 (Express) típusú gépjárművek forgalmi értékét az önkormányzat vagyonáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelet 7. § (2) bekezdés b) 
pontja szerint szakértő bevonásával, szakértő által készített értékbecslés alapján kívánja 
meghatározni.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a 
gépjárművek forgalmi értékbecslésének megrendelésével kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg.  
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 


