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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának, 2012. május 14-én, 16.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait és a Gödi Rendőrőrs őrsparancsnokát.   
Az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy dr. Megyeri Csaba és Hlavács Judit jelezték, 
hogy az ülésén nem tudnak részt venni. Tudomása szerint az ülésén Lengyel György 
bizottsági tag egy váratlan esemény miatt nem tud megjelenni.    
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, - 4 - tag jelen van.  
 
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 
 

1. Pest Megyei Rendőr-Főkapítánysággal haszonkölcsön szerződés kötése 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző  

 
 
A bizottság – 4 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontot.  
  
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Pest Megyei Rendőr-Főkapítánysággal haszonkölcsön 
szerződés kötése 

 
 
Forró Gábor: Elmondja, hogy az önkormányzat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 
gépjárművet vásárolt, melyet részükre hasznosításra ad át. Az átadás módját kell rendezni, 
haszonkölcsön szerződés megkötésével. A gépjármű az önkormányzat tulajdonában marad, a 
rendőrség csak használni fogja. Mivel a jármű cégautónak számít, ezért adóköteles, aminek 
mértéke 100.000,- Ft/év. Javasolja a bizottságnak, hogy az adóként fizetendő összeget vállalja 
át, ezt saját keretéből finanszírozza. Az előterjesztés részeként a haszonkölcsön szerződés 
tervezetét mindenki megkapta. Kéri a bizottság észrevételit.   
 
Rakaczki István: Elmondja, hogy a bizottság korábban is ezt javasolta a Képviselő-
testületnek. Miért nem felel meg az ajándékozási szerződés?  
 
Forró Gábor: A rendőrségnek korábban vásárolt gépjármű – melyet Dunakeszi város 
önkormányzata vásárolt – szintén haszonkölcsön szerződés keretében került átadásra. A 
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bizottság a mostani esetben is így tárgyalta, és ezt javasolta a testületnek. Az eredeti 
verzióban így szerepelt. A testület előtt az előterjesztésben szereplő szerződéstervezet nem 
szerepelt. A testület úgy döntött, hogy ajándékozási szerződés keretében adja át a rendőrség 
részére az autót. Abban az esetben, ha az önkormányzat haszonkölcsön szerződés keretében 
adja át a gépjárművet, azt 5 év múlva visszakapja, az önkormányzaté lesz. Ajándékozási 
szerződés esetében nem kapja vissza az önkormányzat. Az 5 év múlva visszakapott autó egy 
új autó vásárláskor beszámítható lehet. A most megvásárolt autó fenntartási, üzemeltetési, 
karbantartási költségei a haszonkölcsönbe vevőt, vagyis a rendőrkapitányságot terheli. Az 
önkormányzatot a fix gépjármú adó terheli.   
 
 
 

56/2012.(V.14.) sz. PEJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Göd Város Önkormányzata a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, a Gödi Rendőrőrs részére vásárolt gépjárművet haszonkölcsön szerződés 
keretében adja át, oly módon, hogy a gépjármű fenntartási költségeit a haszonkölcsönbe vevő, 
míg a cégautó adója a haszonkölcsönbe adót terheli.  
A cégautó adója a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi keretét 
terheli.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester    
 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárta.   
 
 
 
 
                 K.m.f.  
 

 
 

   Forró Gábor                  Kádár Benigna 
elnök         jkv. 


