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Előterjesztés
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. november 28-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: A Volkswagen Transporter típusú kisbusz bérbeadási
feltételeinek módosítása
Előterjesztő: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mánfa Község Önkormányzat tulajdonában álló Volkswagen Transporter típusú LLC-941
forgalmi rendszámú kisbusz bérbeadásáról a 2015. november 2. napján hozott 44/2015.
(XII.2.) számú határozatában döntött a képviselő-testület, és ezzel egyidejűleg meghatározta a
használat feltételeit, így különösen a bérleti díjat is. Tekintettel arra, hogy a döntés
meghozatala óta 3 év eltelt, felülvizsgáltuk a bérbeadás részletes feltételeit. A tapasztalatok
alapján megállapítható, hogy a busz használatára rendszeresen van igény, viszont a gépjármű
fenntartási költségeire, valamint az éves inflációra figyelemmel a bérleti díj mérsékeltebb
emelése látszik indokoltnak.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a bérbeadás általános napi díját 12.000,- Ftról, 15.000,- Ft-ra emelje meg, amely továbbra is változatlanul tartalmaz 400 km megtett utat.
Többletkilométer esetén javaslom – a 20 Ft/km helyett – a 25 Ft/km díjat megállapítani, és
folyamatos bérlés esetén a legfeljebb 3 napi díj helyett 4 napi díjat legyen szükséges kifizetni.
Javaslom továbbá, hogy a járművet változatlanul kizárólag mánfai állandó lakcímmel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak adjuk bérbe, azzal a kikötéssel, hogy üzleti célra
nem használható. Mánfa Község Önkormányzat dolgozói és képviselői – a korábbi 20 Ft/km
helyett – 25 Ft/km díj ellenében bérelhetnék a járművet, továbbra is azzal, hogy ebben az
esetben napidíj nem kerül megállapításra.
A bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyagköltséget és az autópálya díjat, erről a
bérbevevőnek kell gondoskodnia. Bérbeadáskor a gépjárművet teli tankkal, tisztán, hozzá
tartozó kötelező okmányokkal adjuk át és úgy is kell visszaadni. Amennyiben a képviselőtestület a fentieket elfogadja, új bérleti szerződés elkészítése is szükséges, amely a törvényben
előírt kötelező elemeken kívül tartalmazza a testület által elfogadott speciális feltételeket is.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a
határozati javaslat elfogadásáról!

Határozati javaslat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta „A Volkswagen
Transporter kisbusz bérbeadási feltételeinek módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület Mánfa Község Önkormányzat tulajdonában álló Volkswagen
Transporter típusú LLC-941 forgalmi rendszámú busz bérlésének feltételeit
felülvizsgálta, és azokat alábbiak szerint határozza meg:










A bérbeadás napi díja: 15.000,- Ft, ami tartalmaz 400 km megtett utat.
Legfeljebb 4 napi díjat kell kifizetni (4*15.000 Ft) folyamatos bérlés esetén.
Többletkilométer esetére vonatkozó díjszámítás alapja: 25 Ft/km.
Dolgozói és képviselői kedvezmény: 25 Ft/km (nincs napidíj).
A bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyagköltséget, és az autópálya díjat, erről a
bérbevevő köteles gondoskodni.
A képviselő-testület kaució fizetést nem írja elő.
A gépjármű kizárólag mánfai állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
lakosok részére adható bérbe.
A gépjármű üzleti célra nem használható.
Bérbeadáskor a gépjárművet teli tankkal, tisztán, a hozzá tartozó kötelező
okmányokkal együtt kell átadni a bérbevevőnek, aki használat után azonos állapotban
köteles visszaadni azt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltak,
valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészített bérleti szerződés alapján a
Volkswagen Transporter típusú LLC-941 forgalmi rendszámú buszt igény szerint használatba
adja.
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