
 

 

 
IKTATÓSZÁM: 7/91-12/2023. TÁRGY: A TÁRSULÁS TULAJDONÁBAN 

LÉVŐ MITSUBISHI PAJERO (JOB-
481) ÉS RENAULT KANGOO (LHN-
260) JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLA-
TOS KÉRELMEK  

 MELLÉKLET: 2 DB. 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 

2023. március 13.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE 

 
 
ELŐTERJESZTŐ: PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 
 
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: GUSA ERNA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÜGYIN-

TÉZŐ 
 
ELŐADÓ: PFEFFER JÓZSEF ELNÖK 
 
HIVATALI KOORDINÁTOR: . 
 
 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
-                               -                               
-                               -                               
-                               -                               
-                               -                               
 
 
 
BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:   SZÁMA: 
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG -    2023. február 17.       
-                            -           
-                            -           
-                            -           
 
 
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NYŐGÉRI LAJOS ALPOLGÁRMESTER 
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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 

Pogány Község Polgármestere kérelemmel fordult a társulás elnökéhez, az önkormány-

zat által használt Mitsubishi Pajeroval kapcsolatban.  

 

A társulás által 2005. évben pályázati forrásból vásárolt járművet az Egyesített Egész-

ségügyi Intézmények használta a háziorvosi ügyelet biztosításához. A fenntartási időszak 

letelte után az intézményvezető többször jelezte, hogy az autó elhasználódott, meghibá-

sodott a javítás költségei magasak, ezért azt a társulás használatába visszaadta. A gép-

járművet az Álhubál Nonprofit Kft. elszállította, megjavíttatta és további évekig saját fel-

adatellátására használta. A veszélyhelyzet ideje alatt a társulás elnöke 5/2020. (IV. 14.) 

számú határozatával (amelyet később a társulási tanács is megerősített) az autót Pogány 

Község Önkormányzatának átadta szociális és egyéb kötelező feladatok ellátására. Az 

önkormányzat saját költségén az autón nagyobb értékben javításokat, felújítást végzett.  

A polgármester kérésére az autóhoz kapcsolódó műszaki vizsga és egyéb adminisztráció 

megkönnyítése érdekében a térítésmentes tulajdonba adás javasolható. Az önkormány-

zat a gépjárművet kötelező feladatellátására - szociális étkeztetés és tanyagondnoki szol-

gálat- kívánja használni. 

 

Az Álhubál Nonprofit Kft. üzemben tartásában lévő Renault Kangoo (LHN-260) gépjár-

művet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatával a forgalomból kivonta. A tár-

saság ügyvezetője levélben jelezte, hogy az autó az évek során elhasználódott, javítása 

már nem gazdaságos. A feladatot a társaság saját tulajdonú gépjárművével meg tudja 

oldani. Javaslom, hogy a járművet a tulajdonos Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

az Álhubál Nonprofit Kft. számára térítésmentesen adja át további ügyintézés megköny-

nyítésére.  

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) Nemzeti vagyon tulajdon-

jogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 

(3)  „ …. A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt - amennyiben az a köz-

feladat ellátásához nem szükséges - a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átruház-

hatja…” 
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Fentiek teljesülése mellett, annak figyelembevételével, hogy a társulás tulajdona egy tag-

önkormányzatára, illetve saját tulajdonú gazdasági társaságára száll, kérem a Tisztelt 

Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság február 17-én tartott ülésén a kérelmeket állásfoglalá-

sával támogatta. 

 

Pécs, 2023. március 8. 

 

Pfeffer József elnök 


