
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Faluház gépjárműjének lecseréléséről 

 

A Biatorbágy Önkormányzat tulajdonában lévő, - a Faluház és Karikó János 
Könyvtár által használt - HXR-280 frsz.-ú FIAT DUCATO típusú kisteherautót 2013 
decemberében vásároltuk, használt állapotban. Azóta a gépjárműre, annak az 
átlagosnál alacsonyabb havi futásteljesítménye mellett, viszonylagosan kevés 
javítási költséget fordítottunk. 

A kisteherautó a megkímélt használat ellenére olyan műszaki állapotban van, hogy 
annak a jelenleg ráfordítandó javítási költsége nincs arányban a gépjármű értékével. 

Az előzetes műszaki szemle alapján adott árajánlat szerint a használható állapothoz 
szükséges javítások elvégzése kb. 800 ezer forintba kerülne, ami nem jelenti az 
üzembiztos állapot meglétét.  

A 2001-es gyártási évű gépjárművet közel másfél évvel ezelőtt 127.000,- Ft-ért 
vásároltuk, azóta összesen 9.000 km-t futott. A FIAT típusoknál ez a kor már 
öregnek számít, hamarosan megkezdődik a karosszéria rohamos korrodálása. 

A Faluház, a könyvtár, a Közösségi ház, és a hamarosan átadásra kerülő Tájház 
működtetéséhez, valamint a külsős rendezvények lebonyolításához óriási segítség – 
mondhatjuk elengedhetetlen feltétel – egy üzembiztos zárt kisteherautó megléte! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a Faluház által használt 
kisteherautó lecserélését, és erre a feladatra 1.500.000,- Ft költségkeretet biztosítani 
szíveskedjen. 

 
Biatorbágy, 2015. május 20. 

 
 
 
 
 Tarjáni István s.k. 
 Polgármester 
 
 
 
 

 
Készítette: Győri Ferenc 



„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (V. 27.) határozata 

a Faluház gépjárműjének lecseréléséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. dönt az önkormányzati tulajdonban álló HXR-280 frsz.-ú FIAT DUCATO 

kisteherautó lecseréléséről, egy hasonló tulajdonságú, de jobb műszaki 
állapotú zárt kisteherautóra, 

2. a kisteherautó lecserélésére 1.500.000,- Ft. keretet biztosít a 
………………………… költségvetési keret terhére, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges adás-vételi szerződések 
aláírására, a Jegyzőt az ellenjegyzésekre. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 
 
 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2015. (V. 27.) határozata 

a Faluház gépjárműjének lecseréléséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
költségvetési forrás hiányában az önkormányzati tulajdonban álló HXR-280 frsz.-ú 
FIAT DUCATO kisteherautó lecserélését elhalasztja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 
 


