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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásának támogatása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület az Önkormányzat tulajdonában lévő OPEL ASTRA típusú /JCP 290
forgalmi rendszámú/ személygépjárművet használja a feladatai ellátásához. A gépjármű műszaki
állapota az utóbbi hónapokban rohamosan romlott. A kilométeróra állása: 262 000 km, de ebben az
autóban már volt motorcsere. Jelenleg még működőképes, de csak nagyon nehezen vezethető. A
váltó és a kuplung javítása sem hozott érdemi változást a műszaki állapot terén. Motorcserére, futómű
javításra, ülések cseréjére lenne szükség, de a költségek várható nagysága aránytalanul magas lenne
a gépjármű valós értékéhez képest. Autószerelő szakember véleménye szerint az autó további
javítása gazdaságtalan. Új autó vételének meghiúsulása esetén a szolgálatok ellátása veszélybe
kerülhet. Az elmúlt hónapban saját tulajdonú autókkal látták el szolgálataikat a Polgárőrök. Ez
hosszútávon nem tartható állapot, hiszen a település útviszonyai miatt a saját tulajdonú autóját nem
áldozza fel szívesen senki sem. Ezért egy fiatalabb és sokkal jobb állapotú személygépjármű
megvásárlását szeretném kezdeményezni és ebben kérem a támogatást. Az Egyesület azért fordult
az Önkormányzathoz anyagi segítségért, mert a pályázati kiírások feltételei (területi elhelyezkedés) az
egyesületet hátrányosan érinti, vagyis kizárja a pályázati lehetőségből.
Az előzetes piackutatás szerint a kiválasztott autó bruttó vételi ára 2.290.000 Ft, azaz kettőmilliókettőszázkilencvenezer forint. A kiválasztott autó típusa, SUZUKI SX4. Évjárata: 2012 Futott kilométer
65.000 km. A személygépjármű magasabb építésű autó, / a rossz terepviszonyok miatt előnyösebb /
fogyasztása optimális. A vételi árból a Polgárőrség 600.000 Ft-tal rendelkezik. A Képviselő-testület
tagjaitól a fennmaradó 1.690.000 Ft-ot szeretné kérni az autó beszerzésére.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő személygépjárművet használatba adta az
Őrbottyáni Polgárőr Egyesületnek. A határozatát, amelyben rendelkezik a használatba adásról 2013.
év elején hozta. A személygépjármű használatba adásának dátuma 2013. március 26.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az összeg fedezete a Beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítható.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (IX. 09.) határozata az
Őrbottyáni Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásának támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyszeri, bruttó 1.690.000
Forint összegű támogatással járul hozzá az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásához. Az
összeg fedezetét a Beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási
szerződés kiegészítésének aláírására.

Őrbottyán, 2016. szeptember 01.
Támogatási szerződés kiegészítése

amely létre jött egyrészről
Őrbottyán Város Önkormányzata
székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 63.
képviseli: Kmetty Károly polgármester
adószám: 15731120-2-13
bankszámlát vezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank
bankszámlaszám: 12001008-00233342-00100006
mint támogatást nyújtó ( továbbiakban: Támogató)

másrészről
Őrbottyáni Polgárőr Egyesület
székhely: 2162 Őrbottyán Állomás utca 37.
képviseli: Könyvesi Csaba elnök
adószám: 18337392-1-13
bankszámlát vezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10402991-50526680-82681007
aki képviseleti minőségét, a Budapest Környéki Törvényszék, mint társadalmi szervezetek kezelő
Bíróság 1.Pk.60329/2012/4. sorszámú végzésével igazolta,
mint támogatást igénybe vevő ( a továbbiakban: Támogatott)
Előzmények:
Támogató és Támogatott között Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott
határozat alapján, a 2016. évi költségvetés terhére, vissza nem térítendő bruttó 1.200.000,- Ft
támogatást nyújtásáról szóló támogatási szerződés került aláírására 2016. április 25-én.
1.) A Támogatási szerződés 1.1 pontja Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IX. 09.) számú határozata alapján az alábbi 1.1/A) ponttal egészül ki:
1.1/A. ) Támogató egyszeri, 1.690.000 Forint összegű támogatással járul hozzá az Őrbottyáni
Polgárőr Egyesület gépjármű-vásárlásához. A támogatás összege kizárólag gépjármű vásárlásához
használható fel. A támogatással vásárolt gépjármű a Támogatott tulajdonába kerül, így üzemben
tartása költségének viselése Támogatott feladata. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a
bruttó 1.690.000 Ft támogatási összeget, Támogató 2016. szeptember 13. napjáig átutalja a
Támogatott által a K&H Banknál vezetett, 10402991-50526680-82681007 számú folyószámlára.

2.) A Támogatási szerződés többi pontja jelen szerződés kiegészítés alapján nem változik,
változatlan formában hatályban marad.
Jelen szerződés-kiegészítés egymással megegyező 3 (azaz három) darab eredeti példányban készült.
A Felek képviselői a jelen szerződés kiegészítést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.
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Őrbottyán, 2016. szeptember 12.
Támogató képviseletében

Támogatott képviseletében

Kmetty Károly

Könyvesi Csaba

polgármester

elnök

Ellenjegyezte:
Gállné Mezősi Szilvia

Batki Gabriella

jegyző

gazdasági vezető
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