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Előterjesztő:

Hohn Krisztina polgármester

Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képezi a 2001-ben nyilvántartásba vett, VTZ 2048 A
típusú, YLF-257 forgalmi rendszámú traktor, melyet a közmunkaprogram keretében
vásároltunk 2012. márciusban. A traktort csak kisebb kertek felszántására, hó eltakarításra
használtuk, viszont a fenntartása túlságosan megterhelő. A tavalyi évben számos alkalommal
kellett szervizelni, több mint 500 ezer forint értékben.
A traktor tartozéka a kéttengelyes YCD-777 forgalmi rendszámú pótkocsi, melyet a Baranya
Megyei Közlekedési Felügyelet álláspontja szerint a traktor nem vontathat. A hó eltakarítás,
szántás megoldható helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján is, melynek összege
vélhetően alacsonyabb, mint a munkagép fenntartási, javítási költsége, így megállapítható,
hogy a pótkocsi további fenntartása nem célszerű.
A traktor vonatkozásában a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal javára
nyilvántartott elidegenítési és terhelési tilalom 2017. márciusban megszűnt, melyről a
Foglalkoztatási Osztályától a hivatalos állásfoglalás megérkezett. (1. sz. melléklet)
Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képezi a 2001-ben nyilvántartásba vett, Mazda E
2200 Platós típusú, HTM-841 forgalmi rendszámú kisteherautó, melynek állapota
folyamatosan romlik, annak ellenére, hogy javítása és szervízelése rendszeres. Tekintettel
arra, hogy a gépjármű üzemeltetése alacsony kihasználtsággal történik, fenntartási költségei
azonban magasak, javaslom ennek a gépjárműnek is az értékesítését.
Az értékeseket követően a szállítási munkálatok elvégzésére egy kisteherautó beszerzése válik
indokolttá, melynek vételére a két gépjármű eladásából származó bevétel fedezetet biztosíthat.
A gépjárművek lehetséges eladási áráról előzetesen tájékozódtam, melynek eredményét a
képviselő-testületi ülésen szóban ismertetem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, döntsön a
gépjárművek értékesítéséről, és határozza meg a legalacsonyabb eladási árat!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Traktor és
kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala” tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
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1) A képviselő-testület úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja a Mánfa Község
Önkormányzat tulajdonában álló alábbi gépjárműveket, melyek vonatkozásában a
legalacsonyabb eladási árat a következők szerint határozza meg:
 VTZ
2048
A
típusú,
YLF-257
forgalmi
rendszámú
traktor:………………………..
 kéttengelyes
YCD-777
forgalmi
rendszámú
pótkocsi:
………………………….
 Mazda E 2200 Platós típusú, HTM-841 forgalmi rendszámú kisteherautó:
…………………………...
2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott
gépjárműveket, az ott rögzített eladási áron eladásra meghirdesse (újságban, interneten
stb.).
3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a közzétett
hirdetésre érkezett ajánlatok közül legalább egy eléri az 1. pontban meghatározott
értéket, úgy a két gépjárművet a legmagasabb ajánlattevővel kötött adásvételi
szerződés útján értékesítse. A képviselő-testület – utólagos beszámolási kötelezettség
mellett – felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétellel kapcsolatban valamennyi
nyilatkozatot megtegyen, és az adásvételi szerződés aláírja.
4) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a közzétett hirdetésre
érkezett ajánlatok egyike sem nem éri el az 1. pontban meghatározott eladási árat, úgy
a gépjárművek értékesítése tárgyában – külön előterjesztés keretében – ismét
kezdeményezzen képviselő-testületi döntéshozatalt.
Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
Hohn Krisztina

Mánfa, 2017. május 22.
Hohn Krisztina
polgármester
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