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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 19-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya: Renault Trafic típusú kisteherautó bérbeadási feltételei 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képezi egy Renault Trafic típusú RMR-309 forgalmi 

rendszámú kisteherautó (továbbiakban kisteherautó), amelyet Mánfa község lakossága az 

elmúlt időszakban számos alkalommal kívánt igénybe venni segítségként áru és egyéb 

anyagok szállítására. 

 

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a kisteherautó használatára rendszeresen van 

igény, és a gépjármű fenntartási költségeire, valamint a használatból eredő kopás és 

elhasználódás okán indokoltnak tartom a kisteherautó vonatkozásában bérleti díj 

megállapítását, amelyet a képviselő-testület határozat formájában szabályozzon. 

 

A kisteherautó bérléséhez referenciaárakat kértünk pécsi vállalkozásoktól, amelyek az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képezik. 

 

A mellékletben feltüntetett ajánlatok tükrében javaslom, hogy a bérbeadás díja Mánfa község 

közigazgatási területén bruttó 3.000Ft/fuvar legyen, Mánfa község közigazgatási területén 

kívül eső szállítás esetén bruttó 150 Ft/km. A bérleti díjak az üzemanyagköltséget 

tartalmazzák. 

 

Javaslom továbbá, hogy a járművet kizárólag az általam kijelölt sofőrrel, csak mánfai állandó 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak adjuk bérbe, azzal a kikötéssel, hogy üzleti 

célra, valamint erdőben kitermelt fa szállítására nem használható. 

 

A bérleti díj nem tartalmazza az autópálya díjat, erről a bérbevevőnek kell gondoskodnia. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon 

határozatot!  

 

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 „Renault Trafic típusú 

kisteherautó bérbeadási feltételei” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület Mánfa Község Önkormányzat tulajdonában álló Renault Trafic 

típusú RMR-309 forgalmi rendszámú kisteherautó bérlésének feltételeit megvizsgálta, 

és azokat alábbiak szerint határozza meg: 

 



 

 A bérbeadás díja Mánfa község közigazgatási területén 3.000 Ft/fuvar, Mánfa község 

közigazgatási területén kívül eső szállítás esetén bruttó 150 Ft/km, amely az 

üzemanyagköltséget tartalmazza. 

 Minden esetben sofőrrel bérelhető az autó - akit a polgármester jelöl ki -, előre 

egyeztetett időpontban és feltételekkel. 

 A bérleti díj nem tartalmazza az autópálya díjat, erről a bérbevevő köteles 

gondoskodni. 

 A gépjármű kizárólag mánfai állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

lakosok részére adható bérbe.  

 A gépjármű üzleti célra, valamint erdőből kitermelt fa szállítására nem használható. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy kivételes esetek alkalmával a 

bérleti díj mértékét egyedi elbírálás alapján állapítsa meg. 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

Mánfa, 2019. június 12.          

 

Takács Zsolt 

             polgármester 


