
 
 
Kékkút Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályázott új 
falugondnoki gépjármű beszerzésére. Az új autó használatbavételével feleslegessé vált az előző, LNJ-
132 forgalmi rendszámú, Volkswagen Transporter típusú gépjármű, melynek értékesítéséről Kékkút 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 84/2020. (X.28.) számú határozatával döntött, amely 
döntésben felhatalmazta a Polgármestert az értékbecslés elkészíttetésére. 
 
A 2020. november 5. napján kelt értékbecslés a nevezett gépjármű értékét nettó 1.939.000 Ft 
összegben állapította meg. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII. 02.) rendelete nem határoz meg pályázati 

értékhatárt, így annak szabályozása az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján történik. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerint törvényben, valamint 

a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi 

önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni 

- ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 

tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3) bekezdés c) 

pontja alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében 

meghatározott értékhatárt a 2020. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képezi. 
 
Fentiekre hivatkozással nem szükséges a meghatározott érték alapján versenyeztetés útján 
meghirdetni a nevezett gépjármű értékesítését. 
 
Kékkút Község Önkormányzatához 2020. november 12. napján vételi szándék érkezett az Inotaszer-
duó Kft. (8100 Várpalota, Polyán u. 29.) részéről, melyben vételi ajánlatként 1.939.000 Ft összeget 
nevezett meg. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzet került 
kihirdetésre. Veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, miszerint: 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat, és hatáskörét a polgármester, ill. a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
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A Képviselő-testület korábban, még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt elhatározta a gépjármű 
értékesítését, így az eljárás folytatásának megszakítása nem indokolt, továbbá a feleslegessé vált 
gépjármű értékesítése bevételt és egyben költségcsökkenést is jelent az Önkormányzat számára. 
 
 
 
 Határozati javaslat:  
 

KÉKKÚT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2020. (…) HATÁROZATA 

 
Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő LNJ-132 forgalmi 

rendszámú gépjármű értékesítéséről 
 

Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben 
kihirdetett veszélyhelyzetben dönt arról, hogy a Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő 
LNJ-132 forgalmi rendszámú Volkswagen Transporter típusú gépjárművet 1.939.000 Ft összegben 
értékesíti a vételi szándékot benyújtó Inotaszer-duó Kft. (8100 Várpalota, Polyán u. 29.) részére. 
 
A vételi szándékot benyújtó vállalkozás értesítéséről és az adásvételi szerződés megkötéséről a 
Polgármester gondoskodik.  
 
Kékkút, 2020. november 18. 
 
 Kardosné Csaba Gyöngyi 
         polgármester 
 

 


