
 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának  

J E G Y Z Ő J E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű magáncélú 

használatának engedélyezésére 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:      dr. Szabó Tibor Jegyző 

 

 

Az előterjesztést készítette:    dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:     Juhászné Varga Hajnalka 

osztályvezető-helyettes 

 Pénzügyi Osztály 

 

       

Az előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

       

 

Testületi ülés időpontja:    2021. december 07. 

 

 

Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit  

 osztályvezető-helyettes 

 Polgármesteri Kabinet 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  -    



2 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Bese Ferenc Polgármester Úr hivatalos elfoglaltságaihoz jelenleg saját személygépkocsiját 

veszi igénybe, így többek közt a Polgármesteri Hivatal épületén kívüli helyszíneken folytatott 

tárgyalásokra, a Fővárosi Közgyűlés üléseire stb. is maga vezette saját személygépkocsijával 

jut el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata – az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében gépjárművásárlás céljára betervezett és rendelkezésre álló keret terhére –

vásárolt egy SUPERB Style 2.0 TDI DSG SCR típusú személygépjárművet, melynek 

forgalomba helyezése jelenleg folyamatban van, így forgalmi rendszámmal még nem 

rendelkezik.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban személyi sofőr 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló alkalmazására – költségtakarékossági okokból – 

nem került sor, és ilyen státusz létesítése nincs tervezve. 

 

Az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjárművek parkolása, munkaidőn kívüli 

tárolása a Polgármesteri Hivatal épületeinek közelében kizárólag közterületen, kerítésen belüli 

elzárt – és erősen korlátozott alapterületű - tárolási lehetőség csak a Hivatal épületétől 

távolabb eső helyszínen (a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nkft. udvarán) biztosított.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbi választási ciklusokban – a 

fentiekben leírt körülmények fennállásának okán - a Képviselő-testület engedélyezte az 

Önkormányzat tulajdonát képező SOR 100 forgalmi rendszámú személygépjármű magáncélú 

használatát Geiger Ferenc Polgármester Úr részére. 

 

Az Önkormányzat, a tulajdonát képező személygépjármű fenntartásához, üzemeltetéséhez 

kapcsolódó valamennyi költséget (pl.: kötelező felelősségbiztosítás, casco, üzemanyag, 

szerviz, cégautóadó) saját költségvetésébe beépítve viseli. 

 

Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület Bese Ferenc Polgármester Úr 

részére megbízatásának időtartamára, polgármesteri tevékenységével összefüggésben 

engedélyezze a SUPERB Style 2.0 TDI DSG SCR típusú személygépkocsi korlátlan hivatalos 

és magáncélra történő használatát.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat szíves elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021. (XII.07.) határozata az Önkormányzat tulajdonát képező személygépjármű 

magáncélú használatának engedélyezéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. engedélyezi Bese Ferenc polgármester részére megbízatásának időtartamára, 

polgármesteri tevékenységével összefüggésben az Önkormányzat tulajdonát képező 
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SUPERB Style 2.0 TDI DSG SCR típusú személygépjármű korlátlan hivatalos és 

magáncélra történő használatát, 

II. az Önkormányzat viseli a személygépjárművel kapcsolatos költségeket, különösen, 

de nem kizárólagosan: az üzemanyagköltséget, kötelező felelősségbiztositás díját, 

casco díját, cégautó adót, szervizelési költségeket, amelyeket minden évben beépít a 

költségvetésébe, 

III. a személygépjárművet Bese Ferenc polgármester jogosult használni, mivel 

használatához az Önkormányzat személyi sofőrt nem tud biztosítani. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 

Budapest, 2021. november 24. 

 

 

  .......................................... 

  dr. Szabó Tibor 

  jegyző 

  előterjesztő  

 

 

Melléklet:  

- 1. melléklet: egyeztető lap 


