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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak (megbízó) érvényes megbízási szerződése 
van az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (megbízott) a központi orvosi 
ügyeleti feladatellátásra 2014. december 31-ig. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata a tulajdonában lévő JEF-901 forgalmi rendszámú Suzuki 
Vitara 1,6 JLX típusú személygépkocsit használatba adta a Kft-nek 2008. március 18-án. 
A használatba adási szerződés jelen előterjesztés melléklete. 
 
Felülvizsgálatra került a használatba adási szerződés. A szerződést a felek határozott időre 
kötötték meg 2008. június 1-től, 2010. december 31-ig. 
 
A gépkocsit használatba vevő Emergency Service Kft. a gépjárművet rendeltetésszerűen 
használta. 
A központi orvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződés 9. pontja 
értelmében biztosította az ügyeleti gépkocsi üzemeltetését. 
 
Rédei József az Emergency Service Kft. ügyvezetője levélben kereste meg az 
önkormányzatot, melyben előadta, hogy az autót cégük megvásárolná mindkét fél számára 
jutányos áron. A gépkocsira vonatkozó vételi ajánlata, tekintettel a javítási munkálatokra, 
melynek összege kb. 300.000 forint, 350.000 forint. 
A gépkocsi eurotax besorolási eladási ára ÁFA-val: 1,5 millió forint. 
A gépkocsi esetleges eladásával kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a gépkocsi használatba adási szerződést a Tisztelt 
Testület csak 2011. december 31-ig hosszabbítsa meg. 
Várhatóan a jármű értékesítésével vagy a tulajdonjog fenntartásával kapcsolatos döntésre a 
következő testületi ülésen kerül sor. 
 
 



Határozati javaslat: 
 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyeletben használt 
JEF-901 forgalmi rendszámú Suzuki Vitara 1,6 JLX típusú személygépkocsi használatba 
adási szerződését az alábbiak szerint módosítja: 
 
A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
3. A bérleti szerződést a szerződő felek határozott időre, 2011. december 31-ig kötik 
meg. 
 
A szerződés többi pontja változatlan marad. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. október 19. 
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