
 
 

 

 

Előterjesztés száma: 12/2021.   

Iktatószám: H/243-1/2021.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: Az önkormányzati és hivatali (közterület-felügyeleti) feladatellátást szolgáló 

gépjárművek beszerzése tartós bérlet keretében 

 

 

  

 

Előkészítette:    Fejes Norbert közterület-felügyelő 

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az elmúlt évben megalakított közterület-felügyelet által használt MMS-781 frsz.-ú Mitsubishi 

L 200 típusú gépjármű 19 éves, futásteljesítménye meghaladta a 300.000 km-t.  

 

Az utóbbi időszakban több műszaki hiba miatt javításra szorult. A műszaki hibák miatt a 

gépjárművet hosszabb ideig a közterület-felügyelők a napi szolgálatellátás során használni nem 

tudták. Munkavégzésük hatékonysága a mobilitás hiánya miatt nehezebbé vált. Hosszabb időt 

vett igénybe a település távolabbi területeinek ellenőrzése, a hivatali kollégák ügyintézése és a 

lakossági bejelentésekre történő reagálás is. A közterület-felügyelők szolgálatellátásuk során 

nem csupán a település aszfaltozott útjain közlekednek, hanem a gyakori helyszíni bejárások, 

szemlék alkalmával földutakat is érintenek. 

     

A fenti felsorolt indokok alapján szükségszerű a hatékony és gyors munkavégzés érdekében a 

közterület-felügyelet részére a jogszabályokban, valamint az Önkormányzat által 

meghatározott feladataik végrehajtásának elősegítése érdekében a domborzati viszonyokra is 

tekintettel egy új üzembiztos gépjármű (Dacia Duster) beszerzése.  

Továbbá szükséges az önkormányzati és egyéb hivatali feladatok ellátása érdekében is egy 

gépjármű (Dacia Dokker Van) beszerzése. 

        

E tekintetben ajánlatkérést küldtünk a lentebb felsorolt ajánlattevő szervezeteknek, melyre 

vonatkozóan 3 db ajánlat érkezett az alábbi tartalommal. 

 

Tartós bérlet / 48 hó 

Dacia Dokker Van Dacia Duster 

Ambiance Blue 1,5 dCi75 Comfort 0,9 TcE90 

Induló ktg. Havi ktg. Induló ktg. Havi ktg. 

Cartis Flottakezelő Kft. 390 106 Ft 103 028 Ft 375 036 Ft 109 848 Ft 

Renault Békési Kft. 380 900 Ft 99 747 Ft 366 063 Ft 99 486 Ft 

NetLízing Zrt. 397 901 Ft 79 264 Ft 357 372 Ft 86 354 Ft 

Az árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% Áfa-t!   
 

A gépjárművek pontos típusát és felszereltségi szintjét az előterjesztéshez csatolt ajánlatok 

tételesen tartalmazzák.  

 

A 2017. június 1-jétől hatályos Beszerzések lebonyolítása szabályzata 4.a) pontja értelmében - 

tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő részszempontokat az ajánlatkérés során nem határozott meg 

- a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köteles az Önkormányzat 

szerződést kötni.  Megállapítható, hogy a fenti ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a 

Netlízing Zrt. nyújtotta be mindkét típusú autó vonatkozásában. 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. sz. melléklet – Cartis Flottakezelő Kft. ajánlata  

2. sz. melléklet – Renault Békési Kft. ajánlata  

3. sz. melléklet - NetLízing Zrt. ajánlata  

(A benyújtott ajánlatok az ajánlattevők üzleti érdekének védelme miatt nem nyilvánosak.) 

 

 

 



A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2021. január 28. 

 

 

 Pintér Lajos           

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

1. Szada Nagyközség Polgármestere az önkormányzati és hivatali (közterület-felügyeleti) 

feladatellátást szolgáló gépjárművek beszerzése tartós bérlet keretében tárgyában beérkezett 

ajánlatok kapcsán a NetLízing Zrt.-t (1141 Budapest, Bonyhádi út 9., adószám: 26621087-2-

42) minősíti nyertes ajánlattevőnek, ennek megfelelően a Dacia Duster típusú gépjármű induló 

bérleti díja az ajánlat szerint 357 372 Ft + ÁFA összegű, míg a havi bérleti díj 48 hónapon 

keresztül 86 354 Ft + ÁFA összegű, míg a Dacia Dokker Van típusú gépjármű induló bérleti 

díja az ajánlat szerint 397 901 Ft + ÁFA összegű, míg a havi bérleti díj 48 hónapon keresztül 

79 264 Ft + ÁFA összegű tartós bérleti szerződés megkötéséről dönt, melynek költségvonzatát 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésének megfelelő összeget az Önkormányzat 

2021. évi költségvetés tervezése során építse be az önkormányzati rendelet tervezetébe.  

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2021. február 15.  

Felelős: 1. pont: polgármester 

  2. pont: jegyző 

 

 

 


