
Előterjesztés 
 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata 
részére támogatásként nyújtott gépjárművekről 

1. előterjesztés száma: 48/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – szerződés-tervezet 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt ülés  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. vezetősége 2017. decemberében megkereste Bicske 
Város Önkormányzatának vezetőit azzal kapcsolatban, hogy Bicske Város Önkormányzatának 
szeretnének két Peugeot Partner Tepee típusú gépjárművet ajándékozni. 
 
A két autó paraméterei: 

1. Peugeot Partner Tepee 1,6 BHDI 100, rendszám: NHZ-804, alvázszám: VF37JBHY6FJ793697, 
motorszám: PSABH0210JBHB3035633, könyv szerinti értéke: 3 328 103 Ft, 
 

2. Peugeot Partner Tepee (B9) 1,6 HDI, rendszám: MGE-497, alvázszám: VF37J9HPOCJ682703, 
motorszám: PSA9H0610JBEM0083238, könyv szerinti értéke: 747 276 Ft,  
a két autó értéke összesen 4 075 379 Ft. 

 
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a fenti két gépjárművel kívánja támogatni Bicske 
Város Önkormányzatát a kötelezően és önként vállalt feladatai ellátásának elősegítése céljából.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2018. február 19. 

 
Pálffy Károly 
polgármester 

 

 



1. melléklet a 48/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 
támogatásként nyújtott gépjárművekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 
felajánlott 2db gépjárművet köszönettel elfogadja, 

2. a Bicske Város Önkormányzata és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., mint 
szerződő felek közötti támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal 
hagyja jóvá, 

3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2018.02.28. 
Felelős: polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Támogatói szerződés 
(Tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  
Székhelye: 2060 Bicske SPAR út 0326/1 hrsz.  
Képviseli: Heiszler Gabriella és Szalay Zsolt 
Adószáma: 10485824-2-07, Cégjegyzékszám: 07-09-009192 
Számlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00118590-00100009 továbbiakban, mint Támogató  
 
másrészről: Bicske Város Önkormányzata 
székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4 
törzskönyvi azonosító szám: 727046 
adószám: 15727048-2-07 
bankszámlaszám: 11736020-15727048 
képviseli: Pálffy Károly polgármester 
továbbiakban mint Támogatott, együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Támogatás leírása: Támogató a Támogatottat a mellékletben felsorolt gépjárművekkel támogatja, annak 

érdekében, hogy segítse Bicske Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását.  
2. Támogatás mértéke: a mellékletben felsorolt eszközzel támogatja a Támogató a Támogatottat, melyeknek 

könyv szerinti értéke: 4 075 379 Ft, azaz négymillió-hetvenötezer-háromszázhetvenkilenc forint. 
A felsorolt eszközök 2018. év március 10. napig átadásra kerülnek a Támogatottnak. 
Felek megállapodnak, hogy a Támogató a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 3. sz. melléklet 13) pontja alapján a Támogatott részére támogatás céljából, visszafizetési 
kötelezettség, ellenérték nélkül véglegesen nyújtja a támogatást. 
A Támogató kijelenti, hogy a támogatás révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 

3. A támogatás nyújtásának feltétele: Támogatott nyilatkozik, hogy a kapott eszközt Bicske Város 
Önkormányzatának kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatai hatékonyabb ellátásához használja fel. 

4. A támogatás időtartama: Jelen megállapodás a Felek között ezen egyszeri támogatás átadására jön létre. 
5. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező átvételi 

nyilatkozatot, illetve a 2. sz. mellékletet képező nyilatkozatot kitöltve, az átadást követően a Támogató 
rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat a többször módosított a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 3. sz. melléklet 13. pontja alapján kerül kibocsátásra. 

6. Felek bármelyike megszüntetheti a jelen szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján, 
amennyiben a másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegést követ el és a szerződésszegő magatartás 
abbahagyására irányuló írásbeli felhívásban megjelölt - legalább 8 napos - határidő is eredménytelenül telik 
el.  

7. Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket megpróbálják tárgyalásos úton rendezni, ennek 
eredménytelensége esetére kikötik a Bicskei Járásbíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.   

8. A szerződő Felek megállapodása szerint jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. arra 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

9. A szerződő Felek jelen szerződést - felhatalmazott képviselőik által - mint ügyleti akaratukkal mindenben 
egyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 
Kelt: Bicske, 2018.  

 
 
 
 
     ………………………………………………     

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
Támogató 

 

………………………………………………     
Bicske Város Önkormányzata 

Támogatott 



1. számú melléklet 

Nyilatkozat 
támogatás átvételről 

 

Alulírott (név): Bicske Város Önkormányzata 

Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Adószám: 15727048-2-07 

Törzskönyvi azonosító szám: 727046 

 

mint támogatásban részesülő ezúton nyilatkozunk, hogy  

a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól (Székhely: 
2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz.; adószám: 10485824-2-07; Cg.07-09-009192; 
bankszámlát vezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt., bankszámlaszám: 12001008-
00118590-00100009) visszafizetési kötelezettség nélküli támogatást átvettünk. 

10. A támogatás könyv szerinti értéke: 4 075 379 Ft, azaz négymillió-hetvenötezer-
háromszázhetvenkilenc forint. 

 
 

Támogatás megnevezése Mennyisége 
Peugeot Partner Tepee 1,6 BHDI 100, rendszám: NHZ-804, 
alvázszám: VF37JBHY6FJ793697, motorszám: 
PSABH0210JBHB3035633      1 db.
Peugeot Partner Tepee (B9) családi limuzin 1,6 HDI 92 
MT5, rendszám: MGE-497, alvázszám: 
VF37J9HPOCJ682703, motorszám: 
PSA9H0610JBEM0083238 1 db.

 

2018. …………………………………………….. napon a támogatást átvettük. 

 
Kelt: Bicske, 2018 …………………….. 

 
 
 
 

Átadó         Átvevő 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.   Bicske Város Önkormányzata 



2. számú melléklet 
 

Nyilatkozat 
Tao tv. 3. sz. melléklet 13. pont 

 

Alulírott (név): Bicske Város Önkormányzata 

Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Adószám: 15727048-2-07 

Törzskönyvi azonosító szám: 727046 

Bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

Bankszámlaszám: 11736020-15727048 

 
mint támogatásban részesülő nyilatkozunk, hogy 
 
a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhely: 2060 Bicske, 
SPAR út 0326/1 hrsz.; adószám: 10485824-2-07; Cg.07-09-009192; bankszámlát vezető pénzintézet: 
Raiffeisen Bank Zrt., bankszámlaszám: 12001008-00118590-00100009) visszafizetési kötelezettség, 
ellenérték nélkül véglegesen átvett gépjárműveket/ pénzeszköz  
 
 
A támogatást ……………………………………………………………...…………….. használtuk fel. 
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. törvény 3. sz. melléklet 13. pontja 
szerinti nyilatkozatot nem adunk mivel mint, önkormányzat nem értelmezhető a beszámolóban 
kimutatott eredmény. 
 
Kelt: Bicske, 2018.  
 
 
      …………………………………………. 
            szervezet képviselőjének aláírása 
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