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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2017. július 31-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  Gépjármű beszerzése a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához  
 
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda  

Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 
Megtárgyalja:   - 
 
Meghívott: -   

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által fenntartott háziorvosi ügyelet használatában levő autó 
elöregedett, nem alkalmas a további biztonságos feladat ellátására. 
 
A költségvetés tervezésének időszakában a lízingszerződés útján megvalósuló 
gépjárműbeszerzés látszott célravezetőnek, ennek figyelembe vételével történt az 
önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása is. 
 
A szerteágazó és bonyolult ügyintézés miatt a Társulás elállt a lízingtől és új autó beszerzése 
mellett döntött, oly módon, hogy a vásárlás a teljes beszerzési költség megfizetésével valósul 
meg, a költségek lakosságszám alapján történő felosztásával. 
 
A vásárolni tervezett gépjármű típusa: Suzuki Vitara 1,6GL+4WD 
A gépjármű beszerzési ára 4 555 e Ft, ebből Gyulakeszi községre eső hozzájárulás összege: 75 
176 Ft. 
 
Az átadandó pénzeszközről (75 176 Ft) Gyulakeszi község és a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás megállapodást köt. 
A megállapodás tervezete az előterjesztés 1.sz. mellékletét képezi. 
 
2017. július 1-jétől módosítani szükséges a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött 
megállapodást is, mivel az eredeti megállapodásban szerepel még a gépjármű lízingköltsége. 
A megállapodás módosítását a Társulás dolgozza ki, és döntést is kell hoznia a módosításról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 



  

 
 
 

                                                                                      HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, 
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelete által fenntartott háziorvosi 
ügyelet gépjármű beszerzéséhez a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás részére 75 176 Ft hozzájárulást biztosít a 
Gyulakeszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 
szóló 2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklet általános 
tartalékok/általános tartalék jogcím terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés, valamint 
a háziorvosi ügyelet ellátásra kötött megállapodás módosításának 
aláírására. 

 
 
                                                 Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
             Felelős: polgármester 
 
 
Gyulakeszi, 2017. július 26.  
 
 

Szennyainé Kovács Veronika  
   polgármester 
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