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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 

Előterjesztés iktatószáma: KIM/70/2022. 

Tárgy: ADAPTEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 

Előterjesztő: Neubauer Rudolf, polgármester 

Készítette: Hajdú László, gazdasági vezető 

Testületi ülés dátuma: 2022.01.10. 

Bizottsági ülés dátuma: 2022.01.17. 

Döntés fajtája: egyszerű többség 

Minősített döntés indoklása: nem szükséges minősített döntés 

Döntéshozatal módja nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján 

Zárt ülés indoklása: nem zárt ülés 

Költségvetés módosítás: nem szükséges 

Szükséges előirányzat 
(e Ft): 

nincs módosítás 

Bizottságok tárgyalják: Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 

Törvényességi észrevétel 
dr. Timer-Bárkányi Beáta, jegyző  
– törvényességi észrevétel nincs 

 
 
 
 
Kismaros, 2022. január 12. 
 Neubauer Rudolf 
 előterjesztő 
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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Kismaros Község Önkormányzata a 129/2021. (XI.15.) határozatában úgy döntött, hogy az előze-
tesen elkészített igazságügyi szakértői értékbecslés alapján értékesíti a következő tárgyi eszközöket: 

- YEW917 forgalmi rendszámú MTZ 320 típusú lassú jármű; 
- YFM061 forgalmi rendszámú Bagod BP-1500 pótkocsit; 
- a Butterfly-350 rézsű kaszát; 
- a TME-150 szárzúzót; 
- az LMR-2000 árokású gépet; 
- a FAZA/FS-300 műtrágya szórót; 
- a BTL-165 tolólapot; 
- az ECO 610 kardántengelyt; 
- a VW Transporter tehergépjárművet. 

 
Az Önkormányzat a fenti tárgyi eszközökre vonatkozóan igazságügyi szakértői értékbecslést kért. 
Az értékbecslés a következő bruttó árakat állapította meg: 

- MTZ 320 lassú jármű, 1.257.300 Ft; 
- Bagod BP-1500 pótkocsi, 259.080 Ft; 
- VW Transporter, 980.440 Ft; 
- Adapterek összesen, 1.502.029 Ft. 

 
A VW Transporter kivételével minden eszközre vonatkozóan pályázati felhívást tett közzé az Ön-
kormányzat a www.kismaros.hu honlapján. Erre egy vevő jelentkezett, az RV-Invest Kft, amely 
2021. december 13-án meg is vásárolta és el is szállította az Önkormányzattól az MTZ 320 lassú 
járművet 1.320.800 Ft, illetve a pótkocsit 309.880 Ft bruttó áron. A VW Transporter értékesítését 
2022. nyáron tervezzük, tekintettel arra, hogy jelenleg a szociális tűzifa kihordását ezzel a járművel 
oldják meg az önkormányzati alkalmazottak. 
 
Az adapterekre vonatkozó pályázati felhívás eredménytelen lett, mivel arra vonatkozóan határidőre 
nem érkezett vételi ajánlat. 
 
A traktor és a pótkocsi átadásakor jeleztük az RV Inveszt Kft-nek, hogy az adaptereket is el tudjuk 
számukra adni. Az adapterek bruttó árát az igazságügyi szakértő 1.502.029 Ft-ban állapította meg.  
 
Az RV Invest Kft az adaptereket megnézte és nettó 1.000.000 Ft + Áfa összegű ajánlatot 
tettek rájuk. 
 
  

http://www.kismaros.hu/
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DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET) 

 
Határozati javaslat  

A Képviselő-testület .../2021. (...) sz. határozata 
az adapterek értékesítésére vonatkozóan 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Butterfly-350 részű 
kaszát, a TME-150 szárzúzót, az LMR-2000 árokásó gépet, a FAZA/FS-300 műtrágya szórót, a 
BTL-165 tolólapot és az ECO 610 kardántengelyt nettó 1.000.000 Ft + Áfa áron értékesíti az RV 
Inveszt Kft.-nek ( 6400 Kiskunhalas, Alsóipartelep tanya 936/22.). Egyben felhatalmazza a polgármes-
tert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
 Határidő: 2022.01.31. 
 
 
Kismaros, 2022. január 12. 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 
 
 


