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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30.-val megszűnt. A 26 település önkor-
mányzata vagyoni ügyeinek rendezését, a Pásztói Kistérség Többcélú Társulása, valamint 
létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás megszüntetésével kapcsolatosan a 
társulás ügyeinek rendezéséről megnevezésű megállapodásban rögzítette. Ebben határozták 
meg, hogy az ISUZU Euro Turquoise és az IVECO Cacciamali típusú midibuszokat értékesí-
tik. Az értékesítéssel Pásztó Városi Önkormányzatot bízták meg. Már ekkor sejthető volt, 
hogy ilyen gazdasági helyzetben a hatósági értékbecslők által megállapított eladási árak a pia-
ci árnál jóval magasabbak. A gépjárművek 2013. júliusától gyermekszállítási funkciójukat 
elveszítették, mivel az általános iskolás gyermekek utaztatásával kapcsolatos feladatok a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központra szálltak át. 

Az IVECO midibusz reklámozására az 5 éves működtetési kötelezettség teljesítése 
miatt, csak 2014. augusztus 5-től volt lehetőség, a hatósági értékbecslő által csökkentett 9,29 
M Ft +27% ÁFA vételáron. Erre jelenleg komoly vevő van. 

Az ISUZU gépjármű www.hasznaltauto.hu honlapon történő hirdetése 9 M Ft +27% 
ÁFA vételárban 2013. augusztus 7-től folyamatos.  A rendkívül alacsony intenzitású vevő-
mozgás, valamint a jármű közel 1 éves állása miatt új hatósági értékbecslést kértünk. Az ér-
tékcsökkenéssel, valamint az időközben kiderült műszaki hibák tervezett javítási költségeivel 
csökkentett hatósági árak mindkét busz esetében megállapításra került. Ennek megfelelően az 
ISUZU midibuszt 2014. július 2-től 6,34 M Ft +27% ÁFA vételáron hirdettük meg.  
Csécse Község Önkormányzata a járművet 2013 júniusában üzemen kívül helyezte, két alka-
lommal (6-6 hónapra) ideiglenesen kivonatta a forgalomból és annak biztonságos tárolását 
sem tudta garantálni. Ezért az értékesítéssel megbízott Pásztó Városi Önkormányzat polgár-
mestere és szakembere 2014. május 5-én átvette a járművet és még e napon intézkedés történt 
a gépkocsi javításra történő leadásáról, a Nógrád Volán Zrt. Autólabor műhelyébe, Salgótar-
jánba. A tulajdonközösségi vezetők döntése alapján, a járművön első rugóköteget és akkumu-
látorokat kellett cserélni, a potenciális vevők részére történő bemutatás, kipróbálás és a biz-
tonságos üzemeltetés érdekében. Ennek bruttó bekerülési költsége 263 e Ft volt. A jármű 3 
napon belül Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó Gondozási Központjának őrzött telephelyére 
került.   
Ezelőtt Csécsén és ezt követően Pásztón, több mint 10 potenciális vevő nézte meg az értékesí-
tésre szánt járművet, de írásbeli vételi szándékot csak 3 esetben nyújtottak be. Megállapítható, 
hogy a 4,5 M Ft +27% ÁFA, 5,18 M Ft +27% ÁFA és az 5,5 M Ft +27% ÁFA vételi ajánla-
tok irreálisan alacsonyak voltak.  A reklámban meghirdetett eladási ár ekkor még 9 M Ft + 27 
% ÁFA volt. A Társulás pénzügyeinek rendezése érdekében szükséges lett volna a busz érté-
kesítése, mert az ebből befolyt bevételek, több önkormányzatnál elősegíthették volna a több 
éve fennálló tartozások rendezését.  
Ezt követően, az időközben elvégeztetett hatósági értékbecslés alapján a tulajdonközösség 
önkormányzatai 6,34 M Ft +27% ÁFA eladási árat határoztuk meg minimális értékesítési ár-
nak és a továbbiakban így hirdettük a buszt. Erre rövid idő alatt visszavonhatatlan vételi aján-
lat érkezett, melyet a vevő 2014. szeptember 30-ig tartott fenn.  

http://www.hasznaltauto.hu/
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A vevő a gépjármű megtekintése, átvizsgálása során a műszerfal visszajelző lámpák (izzítás 
visszajelző lámpa, vízhőfok jelző lámpa) folyamatos visszajelzését tapasztalta. Ezen hibák a 
jármű állásának időszakában keletkezhettek. Kérte, hogy a hibák kerüljenek kijavításra és je-
lezte, hogy ezt követően, 1 M Ft előleg fizetése mellett a meghirdetett vételárért megvásárolja 
a járművet. A vétel meghiúsult, mert egyrészt a 26 településből 1 önkormányzat a jármű javí-
tási költségének ismerete hiányában nem támogatta annak értékesítését. Másrészt a midibusz 
javítása a mai napig is csak részben történt meg, a további elektronikus javítást egy magasabb 
műszerezettségű műhelyben fogjuk elvégeztetni, a tervek szerint a Mátra Volán Zrt. gyöngyö-
si telephelyén. A második javítási költség bruttó 122 e Ft-ba került. 
 
A jármű paraméterei: 
A jármű jelenleg forgalomból kivont, kötelező biztosítással nem rendelkezik és műszaki vizs-
gája 2013. 10 hónapban lejárt. 
 
Forgalmi rendszám: FLN-558 Járműgyártmánya, típusa: Euro Torquoise 
Alvázszám: NNAMMA4LE02000445 Forgalmi engedély száma: FG22732 
Motorkód/szám: 234601 Törzskönyv száma: 772527L 

 
A jármű 2006/9 hónapjában üzembe helyezett, diesel üzemű, 4750 cm3 henger űrtartalmú, 
107 KW teljesítményű, 200.000 km futott és a vezető üléssel együtt 28 személy szállítására 
alkalmas. 
A hatósági értékbecslő által megállapított, csökkentett eladási ár tartalmazza a jármű eddig 
ismert műszaki problémáit, melyek a következők: 

1. Elektronos problémák, tolatólámpa kapcsoló. 
2. Jobb első laprugó kötegből 1 db törött. 
3. Jobb hátsó tengelyen 1 db kerék (keréktárcsa és gumiköpeny) cserére szorul. 
4. Több gumiköpeny bordázata eltérő, mintázatuk kopott, cserére szorulnak. 
5. A klímaberendezés nem működik. 
6. A vezető fölötti tető beázik. 

Ezen kívül nem ismertek a jármű műszaki vizsgára való felkészítése során feltárt javítási 
problémák és javítási kötelezettségek. 
Ezek kijavítása és a jármű műszaki vizsgáztatása és annak megvásárlása után egy jó műszaki 
állapotú midibusz kerülhetne az önkormányzat birtokába, mely jó színvonalon elégíthetné a 
gyermekek, sportolók, a kultúra iránt érdeklődők és a szállítási szolgáltatást igénybe vevőket.  
 
Az ISUZU midibusz értékesítési ára nettó 6.340.000,- Ft, plusz 1.711.800,- Ft  27% ÁFA, 
bruttó 8.051.800,- Ft. Az elvégzett és a fentiekben jelezett, Gyöngyösön tervezett javítások 
(összesen becsült bruttó 500 e-800 e Ft), eddig részben már más forrásból kerületek előfinan-
szírozásra. Ezen költségeket végül Pásztó Kistérség Többcélú Társulása Elszámolás Lebonyo-
lítás megnevezésű elkülönített számlájáról kell finanszírozni. Így Pásztó Városi Önkormány-
zatnak lakosságarányosan (2013. január 01. kistérségi állandó lakosságszám 31.888 fő, pász-
tói lakosságszám 9.454 fő), nettó 1.879.653 Ft illeti meg a busz tulajdonrésze alapján.   
Ez azt jelenti, hogy Pásztó Városi Önkormányzat nettó 4.460.347,- Ft + 27 % ÁFA vételárért  
tudja  megvásárolni az ISUZU midibuszt.  
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A vásárlást elősegíti, hogy az IVECO busz tervezett értékesítése lengyel partner részére (nem 
ÁFÁ-s), előkészítés alatt van. Ebből Pásztó Városi Önkormányzat lakosságarányos részesedé-
se várhatóan nettó 2.754.254,- Ft.  
 
Tehát ideális esetben, az IVECO busz értékesítéséből származó bevételének átcsoportosításá-
val végeredményként az ISUZU busz megvásárlása Pásztó Városi Önkormányzatnak nettó 
1.706.093,- Ft-ba kerülne. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi ISUZU midibusz 
megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
     

1. A volt Pásztói Kistérség Többcélú Társulását alapító 26 települési önkormányzat kö-
zös tulajdonában lévő ISUZU Euro Turquoise típusú midibusz más önkormányzatok 
tulajdonában lévő tuilajdon részét meg kívánja vásárolni, nettó  4.460.347,- Ft + 27 % 
ÁFA vételárért. 

2. A vásárláshoz szükséges fedezetet a költségvetés következő módosításánál 
szerepelteni kell, még mielőtt a vételár kifizetésre kerülne. 

3. A tulajdonközösség önkormányzatait tájékoztatni kell a Képviselő-testület határozatá-
ról, és kérni, hogy 15 napon belül írásban nyilatkozzanak arról, hogy értékesítik-e a tu-
lajdonrészüket Pásztó Városi Önkormányzatának. 

 
     
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2014. november 7. 
 
        
 
          Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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