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A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. feladatellátásához szükségessé vált még egy gépjármű
munkába állítása. Eddig feladataikat két furgonnal látták el, amelyek szolgálták a Pécsi
Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Óvodájába, valamint a Waldorf iskola és
óvodába történő napi háromszori kiszállítást, továbbá az egyéb ételkiszállítási és kitelepülési
feladatokat. A 2017-es évben sikerült az ételkiszállítás területén bővíteni ügyfélkörüket, amely
már nagymértékben lekötötte szállítási kapacitásukat. 2018. január 1-től tevékenységük
tovább bővült a Wunderland Óvoda ellátásával. Mivel ezek a feladatok szűk időszakra
korlátozódnak (tízórai, ebéd, uzsonna) így a csúcsok idején a meglévő két jármű ütemezésével
már nem tudják időben teljesíteni vállalt kötelezettségeiket. Ezen túl a kitelepüléses
rendezvényekhez már az előző évben is hiányzott egy több személy szállítására alkalmas
jármű.
A fentiekre tekintettel egy használt nagyrakterű személygépjárművet szeretne a társaság
beszerezni, amivel az éthordók szállítását illetve a kitelepüléses rendezvények áru- és
személyszállítási feladatait meg tudnák oldani.
A választásuk egy OPEL kombi gépjárműre esett, amely jó állapotú 2014. 03. havi gyártású. A
gépjármű beszerzési ára 2.950.000,- Ft, melyet 20% önerő befizetése mellett, 60 havi zárt végű
pénzügyi lízinggel szerezne be. A finanszírozott összeg a fentiek szerint 2.350.000,- Ft, ami
51.363, Ft-os havi lízingdíj kötelezettséget jelent, melyet társaságunk önállóan finanszírozni
képes.
A lízing finanszírozását az Merkantil Bank biztosítaná, de a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései értelmében – bizonyos kivételekkel
– a nem rövidtávú adósságot keletkeztető ügyletekről az önkormányzatoknak – ideértve a
100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokat is – Kormányzati engedélyt
kell kérni. A finanszírozáshoz a Merkantil Bank is ezt kérte.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2018. január 22.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. gépjármű beszerzéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével
hozzájárul, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Szekszárdi Diákétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság gépjármű beszerzésre pénzügyi lízingszerződést kössön a
Merkantil Bankkal 2.450.000 Ft finanszírozási összegre;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10. § (1) bekezdése, illetve 10/E. § (1) bekezdése alapján az 1. pont szerinti adósságot
keletkező ügylethez történő „kormányzati hozzájárulás” tárgyában a szükséges kérelem
benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

