Ikt.szám: 53-26/2013.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. NOVEMBER 21-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
739, 740, 741/2013. (XI. 21.)

2

Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 21-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Forgó Árpádné, Kátai György, Paál Huba,
Szajkó János, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Horváth Éva

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát,
az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 megválasztott
képviselőből 9 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Kátai György és Paál Huba
képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
739/2013. (XI. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kátai György és Paál Huba
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a mai rendkívüli ülésen a
„Kisbusz vásárlására pályázati lehetőség” című előterjesztést tárgyalják meg.
Szavazásra bocsátotta javaslatát.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
740/2013. (XI. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Kisbusz vásárlására pályázati lehetőség
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Kisbusz vásárlására pályázati lehetőség
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Megköszönte a munkáját segítő információkat, véleményeket. Elmondta,
előzetesen tájékoztatta a bizottsági elnököket is azzal kapcsolatban, milyen irányban
folytathatják ezt a pályázatot. Kutya menhely fejlesztésében nem gondolkodtak. Felmerült az
IKSZT-hez hasonlóan a kastély egy részének továbbfejlesztése is, de a bizottságok elnökeivel
egyetértettek abban, hogy inkább gépkocsi vásárlásban gondolkodjanak. Még egy alternatívaként
felmerült, hogy a Szociális Intézményhez rendeljenek egy személygépkocsit, de mivel ennek
jelenleg nem látják a működtetési lehetőségét, ezért inkább abban kezdtek el közösen
gondolkozni, hogy a jelenlegi kisbusz cseréjét hogyan, miképpen lehetne megvalósítani. A
kisbuszok esetében a pályázat gépkatalógusa csak a Volkswagen típusú gépjárműveket
tartalmazza és csak ebből a listából lehet választani. A rendkívüli ülésre azért van szükség, mert
november 25-től lehet a pályázatot benyújtani és nagyon fontos a sorrendiség is. A pályázatban
egy kisbuszról lenne szó, amelyet 10 millió forint nettó értékig támogat a pályázat. A 10 millió
forint feletti értéket önrészből kell pótolni, valamint hozzá kell tenni az önkormányzatnak az Áfa
részét. Vannak különböző arculati elemeket, amelyeket a pályázatban szerepeltetni kell. Az
arculati elemek nettó részét a pályázat támogatja, viszont a bruttó részét hozzá kell tenni. A mai
ülésre készített előterjesztés három különböző javaslatot tartalmaz. Kátai György képviselő
meggyőzte, hogy BMT, azaz Bluemotion technológiával felszerelt autót vásároljanak, mert
annak 1,2 literrel kevesebb 100 km-ként a fogyasztása. Úgy gondolja, hogy ez hosszú távon
vissza fog jönni. „A” és „B” felszereltségi szint van. A „B” azt jelenti, hogy rendelkezik
kerekesszék rögzítés lehetőségével. Javasolta, ezt válasszák, ezzel is jelezve szociális
érzékenységüket, így növelve a pályázati esélyeket. Mindenféleképpen 9 személyes buszban
gondolkozik. Kérdés, hogy 62 kW-os, vagy 84 kW-os teljesítményű buszt válasszanak? A
jelenlegi Opel Vivaro 84 kW-os. Ennek viszont az a problémája, hogy magasabb lenne az
önrész, tehát 10.200 ezer forint + áfa. Ezt tartalmazza a harmadik határozati javaslat, tehát a
projekt tervezett költsége 13.040.360,- Ft, az igényelt támogatás 10.268.000,- Ft, az önrész
összege pedig 2.772.360,- Ft. Reméli, hogy ezt jól számolták ki. Amellett teszi le a voksát, hogy
mindenképpen egy „B” felszereltségű buszt válasszanak. Azt kell eldönteni, hogy magasabb,
vagy alacsonyabb teljesítményű legyen.
Csiki Szilárd: Szerinte a nettó árakban nincs nagy különbség. A 0487 gépazonosítójú kisbusz
számára azért tűnik jobb megoldásnak, mert hosszú tengelytávú és csak 200 ezer forinttal
drágább a rövid tengelytávúnál, valamint nagyobb a raktere is. Annyi a különbség a javasolthoz
képest, hogy ez hosszú tengelytávú.
Csányi Kálmán: Megjegyezte, hogy a javasolt kisbusz csak 8 személyes.
Kátai György: Javasolta, a 0488-asról döntsenek, mert az 9 személyes.
Csányi Kálmán: Elmondta, nem kérdezett rá, hogy a 0488-nál meddig tart a CASCO, illetve a
garanciális javítás. A Volkswagen honlapján a falubusz program keretében van olyan busz,
amely nettó árban csak 9,6 millió forint, oda pluszban ajánlanak benzin költségtérítést. A másik
esetben, ahol túl drágák és lehet, hogy elveszik azt a szolgáltatást, hogy nem biztosítják a
CASCO-t öt évre, vagy pedig nem biztosítják a javítást öt évre. A honlapon csak a 0468-ig
olvasható, az afölötti nem. A 0472-es és 0476-os esetében telefonon kérdezte meg, hogy
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pontosan milyen feltételek vannak. Ezeknél biztosított a 150 ezer km és/vagy ötéves garanciális
javítás és az 5 éves CASCO. Jelen pillanatban 9 ezer forint havonta a kisbusz biztosítása.
Csányi Kálmán polgármester 16.23 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 16.32
órakor folytatódott.
Csányi Kálmán: Elmondta, az elhangzottak alapján meg tudnak abban állapodni, hogy
elmehetnek a 10.200 ezer forintos nettó árig is, valamint hogy BMT-s és „B” felszereltségű
legyen, illetve 9 személyes.
Paál Huba: Hozzátette, hogy a költségvetésben csak az Opel Vivaro eladásából befolyó
összegből és kamat különbözetéből adódó különbözet fedezhető.
Csányi Kálmán: Elmondta, a Porsche Bank három hónapra ad 0 %-os hitelt. Az a kérdés, hogy
akkor majd akarnak-e élni ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Azért adják a három hónapot, hogy ki
lehessen fizetni és az elszámolást be lehessen adni. A tájékoztató anyagokban látta ezt, de lehet,
hogy a három hónap után már 42 %-os THM lesz. Tehát elvileg megfinanszírozzák az
utófinanszírozást. Az elhangzottakat összefoglalva elmondta, hogy a képviselő-testület vagy a
0476-ost, vagy a 0488-ast támogatja. Abban az esetben, ha a 0488-asnál nincs benne a
garanciális javítás, akkor maradjon a 0476-os.
Csányi Kálmán polgármestert telefonon tájékoztatták, hogy 0488 gépazonosító kisbusz esetében
egy éves CASCO-t biztosítanak, de a garanciális javítást nem.
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
741/2013. (XI. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről”
szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be pályázat formájában
új gépjármű beszerzésére - Volkswagen Transporter Kombi RT BMT 2.0CR TDI 4 ajtós „B”
felszereltségi szinttel (gépazonosító: 7111 0476). A gépjármű a közlekedési szolgáltatás
fejlesztés egyéb szolgáltatási tevékenységének ellátásához - a Szakmai programban
meghatározottak szerint - szükséges.
A projekt teljes tervezett költsége: 13.040.360,- Ft, melyből a projekt megvalósításához
igényelt támogatás: 10.068.000,- Ft. A projekt megvalósításhoz szükséges önrész összege:
2.972.360,- Ft.
A pályázati önrész összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezésekor
figyelembe veszi.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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16.41 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Kátai György

Paál Huba
jegyzőkönyv-hitelesítők

