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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2023. január 19-i ülésére  

 Akkumulátor felajánlás elfogadása és annak továbbadása tárgyában 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

Vezdán Csaba Dékáni Árpád Technikum rendészet-honvédelem- közszolgálat szakmai 

vezetője azzal kereste fel Önkormányzatunkat, hogy a tulajdonában lévő lentebb felsorolt 

akkumulátorokat az Önkormányzat részére adományozná. Ezen akkumulátorok nevelési 

oktatási célra használt elektromos kisautók működtetésére szolgálnak, amely kisautó parkkal a 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrség) rendelkezik. Az Önkormányzat 

és a Rendőrség között fennálló együttműködésre tekintettel az Önkormányzat felajánlja a 

Rendőrség által nevelési oktatási célra használt elektromos kisautók működtetéséhez az alábbi 

akkumulátorokat, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság adományt az Önkormányzattól 

elfogadhat: 

- 6 darab Reddot akkumulátor, melybő 2 darab gyári száma: EP220320, további 4 darab gyári 

száma: EP211201, 12.000 ft+áfa/db áron. 

- 4 darab UPS Power akkumulátor, amelyeknek gyári száma: AE2201, 3.935 ft+áfa/db áron, 

a 10 darab akkumulátor összesen: 87.740 Ft +áfa,  

azaz összesen 111.430 Ft értékben. 

A fent leírtakra tekintettel Vezdán Csaba az Önkormányzatnak ajándékozza az akkumulátort, 

majd ezt követően az Önkormányzat ingyenesen tulajdonba adja azt a Rendőrség részére. 

Ehhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletének 13.§-a alapján. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására 

és annak elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vezdán Csaba 

magánszemély által ajándékozott: 

- 6 darab Reddot akkumulátort, melyből 2 darab gyári száma: EP220320, 

további 4 darab gyári száma: EP211201, 12.000 ft+áfa/db áron, 

- 4 darab UPS Power akkumulátort, amelyeknek gyári száma: AE2201, 3.935 

ft+áfa/db áron,  

összesen a 10 darab akkumulátort 111.430 Ft összegben. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 

vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) 

önkormányzati rendeletének 13.§-a alapján a jelen határozat 1. pontjában felsorolt 

akkumulátorokat, mint ingó vagyont ingyenesen tulajdonba adja Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányság részére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok és 

azok esetleges módosításainak aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 



 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző  

Határozatról értesül:  Dr. Rékasi Cecília aljegyző 

    Szécsényi Zsolt Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunhalas, 2023. január 12. 

         Fülöp Róbert s.k. 


