Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. október 8-án megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester, Fodor Imre
képviselő, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó, Tóthné
Rakusz Julianna képviselő.
Hitelesítő: Szép Hajnalka képviselő, Kovács György alpolgármester.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozat képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 7 fő.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő javasolja az első és második napirendi pont tárgyalásának
serrendjét.
A képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a módosítást elfogadta.
Napirend
1. Polgárőrség autóvásárlási kérelme
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Volkswagen Crafter adás-vételi szerződésének megvitatása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Karácsonyi díszkivilágítás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

1.napirendi pont tárgyalása: Polgárőrség autóvásárlási kérelme

Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Kaszaláné Bán Anikó képviselő, polgárőr elnök: Takács Mihály polgárőr kezdeményezésére
vasárnap egy kötetlen beszélgetés keretében több polgárőrrel együtt a lehetőségekről tárgyaltak.
Ott elhangzott, hogy készüljön egy hivatalos szakvélemény, árajánlat a Vitara javításáról.
Monoron Csollák Zsolt autószerelő elkészítette az árajánlatot. Sok mindenhez nem tudott árat
adni, mert nem lehet beszerezni vagy le kell gyártatni az alkatrészt. Ezen alkatrészek, a
karosszéria munka és fényezési munka nélkül 693 000 Ft javítási költség jött ki. A
szakvéleménybe az áll, hogy a gépkocsi javítása gazdaságilag nem javasolt, az alkatrészek nagy
részét csak külföldről lehet megrendelni, a gyártott alkatrészek beszállítása is több hetet vesz
igénybe. Márka szervizben történő javítását javasolták, ahol valószínű, hogy magasabb a
javítási költség. A megbeszélésen szintén elhangzott, hogy nézzenek más fájta autót vagy
olcsóbbat. Véleménye, hogy amit először kinéztek autót árban, évjáratban és felszereltségben
is a legmegfelelőbb.
Mocsáry Balázs polgármester: Az a fontos, hogy ez a 693 000 Ft becsült javítási érték
indokolttá teszi e azt, hogy az autót ekkora összegért ne javíttassák meg. Ezzel alá lehet
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támasztani, hogy miért kerül másik autó megvásárlásra. Az újautó megvásárlása is felmerült a
megbeszélésen. A 4 kerék meghajtású autó drága, egyáltalán szükséges?
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A polgárőrség, mint egyesület minden feltételnek megfelel,
semmi akadálya a lízing igénybevételének. A testület kedvező döntése estén 1,5 hét múlva
meglenne az autó.
Pulisch József képviselő: Mennyi lenne az önerő?
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: 20 % az önrész azaz 720 000 Ft, 18.500 Ft az eredetiség
vizsgálat, forgalmi, törzskönyv 12 000 Ft, 50.000 Ft foglaló. Leghosszabb futamidő esetén havi
48.000 Ft a törlesztő. Egyösszegű végtörlesztés esetén még 10.000 Ft-ot kell fizetni. Ez egy 2
éves autó. márkaszervizben van és garanciát is vállalnak rá.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Láttátok az autót, állapot felmérés megtörtént?
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Vácon van az autó, de még nem látták, csak a hirdetésben.
Kedvező döntés esetén lemennek megnézni, és akkor még mindig mondhatják azt, hogy nem
felel meg.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Mindenféleképpen támogatja az autó vásárlását hiszen
szükség van rá, de előbb egy szakember nézze át.
Kovács György alpolgármester: Ha márkakereskedés adja el az autót biztos, hogy adnak egy
állapot felmérést róla. Mennyire alkuképes ez az autó, mivel 3800 e Ft-ét már új autót adnak.
Nem mindegy, hogy egy 0 kilométeres autót vesznek és van 100 000 km garancia és annak is
39 000 Ft a törlesztő részlete. Fontos, hogy üzembiztos autója legyen a polgárőrségnek.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Az új autó egy alap, tehát semmi felszerelés nincs benne. A
használt autó már felszerelt, nem kell arra várni, hogy felszereljék. Másfél hét múlva lehetne
vele szolgálatot adni.
Fodor Imre képviselő: Lada Niva 3100 e Ft az új ára, miért nem azt vesz a polgárőrség?
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Az egy három ajtós autó, ami erre a célra nem alkalmas,
ráadásul nagy fogyasztása van.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Jó lenne januárban az új autó, de addig kell egy biztos
autóval, amivel tudnak szolgálatot adni.
Kovács György alpolgármestert: A polgárőrség tagjaival biztosan át lett beszélve, hogy milyen
megoldásban gondolkodnak. Az önkormányzat egy új autó,a kötelező szervizét a biztosítást az
önkormányzat vállalná. A polgárőrség részéről ez azt jelentené, hogy műszaki probléma
menetesen 100 000 km-ig lehet használni. Ezt a részét is a vezetőséggel átbeszélték, mi a
véleményük?
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Mindenki örülne egy új autónak, ugyanakkor aggódnak, hogy
addig mi lesz a szolgálattal. Mindig történik olyan dolog, esemény, hogy menni kell. A
szabadnapos rendőri szolgálat is áll az autó hiány miatt.
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Kovács György alpolgármester: Meg kell oldani az átmeneti időszakot például saját
gépjárművel. Vészhelyzetben ott a tanyagondnoki autó is. Egy kis áldozat nem éri meg, hogy
egy új autó legyen?
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A Nissant addig nem kaphatná meg a polgárőrség?
Mocsáry Balázs polgármester: A következő 1-2 hónapban kizárólagos használatra a Nissa-t
nem tudják oda adni a polgárőrségnek, mivel napközben szükség van rá, de munkaidő után a
polgárőrszolgálatra már igénybe tudják venni. A polgárőrség a novemberi és decemberi
támogatást nem kapná meg, de az üzemanyag mindig rendelkezésre állna az autóba. Tehát az
önkormányzat biztosítaná az üzemanyagot.
Mocsáry Balázs polgármester: Összegezve az elhangzottakat a kérdés az, hogy a polgárőrség
vegyen egy újszerű állapotú, felszerelt használt autó, melynek állapotát nem lehet tudni, de
amelyet néhány héten belül már lehet használni. Vagy új autót vesz sok garanciával, de várni
kell rá.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással a használt autó mellett foglalt állást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2015. (X.08.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Képviselő-testülete megtárgyalta a
Csévharaszti Polgárőr Egyesület használt gépjármű vásárlására
vonatkozó kérelmét és azt támogatja az alábbiak szerint:
l.) A képviselő-testület max. 3,6 m Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt kérelmező részére abból a célból, hogy a
polgárőri szolgálat ellátásához megvásárolhassanak egy db Dacia
Dastrer 4x4 típusú használt, 2013. szeptemberi kiadású gépkocsit.
2.) Amennyiben a kérelmező lízingeli a gépkocsit, a támogatás
folyósítására a lízingszerződésben foglaltak szerint történik,
annak esedékességét 5 nappal megelőzően.
3.) Amennyiben a kérelmező nem lízingképes, akkor az
önkormányzat lízingeli és használatra adja át a kérelmezőnek.
4.) Kérelmező köteles CASCO biztosítást kötni.
5.) A képviselő-testület 67/2015. (IX.03.) számú határozatát
visszavonja
Határidő: 2015. október 16.
Felelős: képviselő-testület
2. napirendi pont tárgyalása: Volkswagen Crafter adás-vételi szerződésének megvitatása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
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Mocsáry Balázs polgármester: A gépkocsi vételára 500 e Ft-tal csökkentve lett, az amortizációs
költséget az eladó le tudja írni.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Az első ülésen 4.800 e Ft volt az ára és arról volt szó, hogy
esetleg lehet belőle alkudni.
Mocsáry Balázs polgármester: Az az ár még áfa nélküli összeg volt, mivel az eladó az áfát
egyszer kifizette, neki veszteség lenne, ha nettó összegben kerülne megvásárlásra.
Pulisch József képviselő: Volt egy döntés 5 milliós forintos határról. A gépkocsira szükség van,
de az ár ingadozása különböző okokból nem ért egyet és nem is tudja támogatni a vásárlást
emiatt. Tartózkodni fog a szavazástól.
Kovács György alpolgármester: A pénzügyi része egy kicsit kellemetlen, de a műszaki állapotát,
felszereltségét nézve reális az ár. Hosszútávon lehet számítani erre az autóra.
Fodor Imre képviselő: Az eladó egyeztetett a könyvvelőjével és így jött ki ez az ár.
Pulisch József képviselő: Ki lesz a busz használója, mi lesz a funkciója?
Mocsáry Balázs polgármester: Suzuki falugondnoki szolgálathoz tartozik, elsősorban Krnács
Attila fogja használni. valamint a polgármester. Használati szabályzata lesz, magán célra nem
lehet használni, magán személynél nem parkolhat. A buszt a nyugdíjasok, sportegyesület,
iskolások is használhatnák.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2015. (X.08.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
mellékletben szereplő Volkswagen Crafter adás-vételi szerződés
tervezetét megtárgyalta és elfogadja. A szükséges pénzforrást a
költségvetési rendeletében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal illetve szerződés aláírására 15 nap
Felelős: képviselő-testület
polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: Karácsonyi díszkivilágítás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Javasolja, hogy ebben az évben a Vasadi és Nyáregyházi útra
kerüljön karácsonyi fénydekoráció vásárlásra és a következő évben már ne vásároljanak.
A képviselők hosszabb beszélgetés, egyeztetés után 10 db (PL118) megvásárlását döntötte el,
így minden második oszlopra kerül.
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Térfigyelő
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a térfigyelő kamera áram ellátásánál a Démász
bérleti díjat kér az oszlopért 2300 Ft/év. Használatáért 63 000 Ft/év. Ha mérősítenénk, akkor
110 000 Ft egy mérő, ha nincs rajta fogyasztás minimális alapdíjat kell fizetni, tehát 2 év alatt
megtérülne a mérőnek az ára.
Petőfi utca útjavítás
Mocsáry Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy felvette a kapcsolatot a
közútkezelők monori egységének vezetőjével, Gőz Józseffel. Elmondása szerint Dabas
környékén csináltak aszfaltiszapos megoldást, ami lényegesen olcsóbb, mint egy meleg
aszfaltos megoldás. Javasolja, hogy ebben az évben egy kátyúzásra kerüljön sor és tavasszal
vagy az aszfaltiszapos megoldás vagy a meleg aszfaltozással kerüljön a Petőfi utca aszfaltozása.
Kovács György alpolgármester: A Petőfi utca aszfaltozásánál mindenféleképpen meg kell
valósítani a forgalom lassító beépítését, kialakítását. Erről már többször is volt tárgyalás.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, hozzászólása nem volt.
Mocsáry Balázs polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

k.m.f.

Mocsáry Balázs
polgármester

dr.Kosztyi Emma
jegyző

Hitelesítő:
Szép Hajnalka
képviselő

Kovács György
alpolgármester
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