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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesülete levélben megkereste az önkomiányzatot,
hogy lehetősége nyílt TAO pénzből egy kilencszemélyes kibuszt vásárolni.

Az USC nem tudja kihasználni az autót egész évben, így bőven maraAia idö az
önkonnányzatnak is használni, akár saját célra, akár a nyugdíjasok Urömre szállítására, akár
hosszabb távon napi egy-két céljáratra a külső településrészre stb...

Az USC-nek alapvetően időközönként (hétvégente) lenne szüksége az autóra, mikor is a
mérközésre szállítanák ajátékosokat.

Az önerő biztosításához kémék az önkormányzat támogatását, amely kb. a teljes ár 30%-a.

A forgalomba helyezés költségei az egyesületet terhelnék. A kisbuszt 4 db
téligumival vennék, ami már acélfeüúre lesz szerelve, így ez nem plusz költség.

Az egyesület úgy gondolja, hogy egy új kisbusz nem fog 4-5 évig normál használat mellett
magától tönkre menni, ha a kötelező szervizeken részt vesz, amely kb. 60 ezer Ft évente.
Ennek költségét az Egyesület vállalja.

A buszt a Pilisborosjenő USC egyesület tartaná fenn, az egyesületítak fizetné a biztosítást,
cascot és kötelező szervíz díjakat, leszámítva az önkonnányzati használafhoz szükséges
benzint, önkonnányzati használat által okozott kárt, balesetet stb.

A kötelező biztosítást a kalkulátor a K&H-nál 88 ezer Ft, az Unionnál 130 ezer Ft-ra számolta
ki. Tehát, körülbelül 150 - 200 ezer FV év + az üzemanyag, a kisbusz fenntartásának költsége
az egyesület szerint, melyet az önkonnányzat és az USC közösen fizetae ki, használat
arányában.

Ha használati szerződésben rögzítjük, hogy az Önkormányzat mikor használja, az USC mikor
használja, a használat esetében ki a felelős, amely rögzíti, hogy normál használat után az autó
nonnál állapotban maradjon, tehát ha valaki kárt okoz benne, az fizesse ki ajavítás díját.

A megállapodásban rögzítem kellene, hogy az autónak hol lesz az állandó telephelye, ki
jogosult rendelkezni felette, az autó mindig tiszta és feltankolt állapotban áll ott és
ugyanabban az állapotban kell visszaszolgáltatai, akkor a közös használatnak mindkét fél
nyertese lehet. Azt is rögzíteni kell, hogy minden használat során menetlevelet kell vezetni és
azt is, hogy ha bárki hibát, rendellenességet észlel azt jelezni kell, valamint azt is ki köteles
gondoskodni a rendszeres szervízelésről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Pilisborosjenö, 2022. január 11.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) Támogatja a Pilisborosjenöi Utánpótlás Sport Club Egyesületének autó vásárlás
támogatási kérelemét. A kilenc személyes Volkswagen kisbusz vételárának 30 %-ának
megfelelő - de legfeljebb 3 000 000 Ft - összegben.

2) Felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésben az 1) pont szerinti összeget
szerepeltesse.

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club
Egyesületével kössön használati megállapodást a megvásárolni szánt autó
használatának feltételeiről.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. január 31




