ELŐTERJESZTÖ

Pilis Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 137/2020.

NYtLT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendes, nyílt ülésére
Társv: Javaslat a

Mezei Orszolgálat járművére érkezett ajánlat elfogadására,

értékesítésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Onökelöttis ismeretes, 2020. január 14-éndélelőtta MezeiOrszolgálattagjaáltalvezetett
LadaNivaárokbacsúszott.A gépjárműbenolyananyagikárkeletkezett, ami nem teszi lehetővé
gazdaságosjavítását.Jelenelőterjesztéshezmellékelema Genertel Biztostó- ahol a gépjármüre
szóló casco biztosítást kötöttük - levelét, melynek értelmében a kalkulált maradványértéken

vevőjelöltjelentkezett a roncs tulajdonának megszerzéséért.Az Onkormányzataz így kapott
vételárat, valamint a kifizetendö biztosítási értéket figyelembe véve, - ide nem értve a casco
önrészt - a káridőponti forgalmi értéket megkapja.
Dönteni tehát a roncs elidegenftéséről kell, figyelemmel Pilis Város nemzeti vagyonáról szóló

22/2013. (VII. 29.) önkormányzatirendelet 16. §. (6) bekezdésébenrögzített eljárásrendre.
Ami a casco önrészt illeti, úgy javasolható, hogy az Onkormányzat Képviselő-testülete, mint
munkáltató, képviseletében a Polgármester, vegye fel a kapcsolatot a gépjárművet vezető

mezöőrrel és fígyelemmel arra, hogy a Pilisi Rendörörs által felvett anyagi káros közúti
közlekedési balesetről szóló jelentés és az azt megelőzöen kiszabott helyszíni bírság
egyértelműen meghatározza a balesetért felelős személyt, szólítsa fel őt a casco önrész
megfizetésére, akár részletfizetési megállapodás mellett is.
Tovább vizsgálandó a Mezei Orszolgálat feladatellátáshoz szükséges gépjármü beszerzésének
kérdése, illetve használatának biztosítása.

A fentiek fígyelembe vételével kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és az I. és

II. határozatijavaslatokelfogadását.
I.

Határozati javaslat

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete:

l./név: ............................ székhely: ............................ számáraa Genertel Biztosító
által kalkulált maradványérték figyelembevételével ............ Ft értéken értékesíteni kívánja a
RFA-975 frsz-ú XTA213100K0201262 alvázszámú Lada Niva típusú gépjármű roncsot a

vételáregyösszegbentörténőmegfizetésétkövetően,
1. 1 felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

3., A beérkezö vételár, illetve a biztositó által fizetett összeg az Onkormányzat 2020. évi
költségvetésénekáltalános működésitartalékába kerüljön elhelyezésre.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetébenazonnal, 2-3 pont tekintetébenazonnalésfolyamatos
1. pont tekintetében nincs, 2-3 pont tekintetében polgármester
II.

Határozati javaslat

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pilisi Mezei Orszolgálat fenntartója
és a mezőörök munkáltatója

L/ felkéri a polgármestert, hogy a munkáltató képviseletében a 2020. január 14-én történt
anyagi káros közúti baleset okozójával szemben nyújtsa be az RFA-975 frsz-ú önkormányzati
tulajdonú Lada Niva típusú gépjármú casco önrésze mértékéig terjedö igényét.
1. 1 amennyiben az igény megtéritésére csak részletfizetési megállapodás megkötésével nyílik
reális lehetöség, úgy azt 6 hónapos kamatmentes intervallummal kösse meg.

3., amennyiben a kárigénynem kerül megtéritésre,úgy indítson fizetésimeghagyásieljárást a
baleset okozójávalszemben.
4., a beérkezö kártalanítási összeg az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános
működési tartalékába kerüljön elhelyezésre.

Határidő:

1-4. pont tekintetébenazonnalésfolyamatos

Felelős:

helybenhagyásáról készült határozatról

Pilis, 2020. augusztus 11.
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Az előterjesztés melléklete: Genertel Biztosító levele, beérkezett ajánlat
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