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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint arról már e-mailban korábban értesítést küldtem, 2013. május 16-án hajnalban, az óvoda
alagsorába – vandálmódon, rács és ablakfeszítéssel, egyelőre ismeretlen tettesek – betörtek,
ezért azonnal feljelentést tettem.
A betöréssel okozott kár részletezése, amelyet a rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv is
tartalmaz a következő:
Eltulajdonított eszközök:
1 db HQ 545 RX típusú fűkasza; gyári száma: 112000531; értéke: 194 900 Ft
1 db HQ 343 R típusú fűkasza; gyári száma: 080700345; értéke: 182 100 Ft
1 db HQ 343 FE típusú fűkasza; gyári száma: 090900162; értéke: 209 900 Ft
1 db arcvédő és prof. hord heveder (kb. 15 000 Ft)
1 db műanyag benzines kanna és 5 liter 95-ös benzin (kb. 4000 Ft)
Rongálással okozott kár:
1 db 120x60 cm-es, felületkezelt, hőszigetelt SOFA bukó ablak (a keretet pajszerrel
szétfeszítették, eltörték) (kb. 45 000 Ft)
1 db 120x60 cm-es vasrács (kb. 10 000 Ft)
A Baumit vakolt ablakkeretet a pajszerrel körbe megrongálták.
A rongálási kár helyreállítása az ablakcserével, rácsjavítással kb. 25 000 Ft.
A helyszínelők fotókat készítettek és nyomrögzítést végeztek.
Időközben tudomásomra jutott, hogy néhány héttel ezelőtt, a környékben, szintén betörésekkel,
fűkaszákat tulajdonítottak el és ezzel összefüggésben egy bűnbandát elfogtak. A rendőrségtől
kért előzetes információ alapján ezek a tettesek nem hozhatók összefüggésbe az óvodához
betört elkövetővel vagy elkövetőkkel, mivel az elfogásuk néhány nappal korábban megtörtént
már.
A károkozást a biztosító felé bejelentettük a Generali partnerportálon keresztül, amely
GP130114892 kárszám alá feltöltésre került.
A biztosításunk önrész nélküli és új értéken térít, így az okozott teljes kár megtérül.
Az eszközökre azonban, a település közterületeinek folyamatos karbantartásához, azonnal
szükségünk van, így az ellopott fűkaszákat mielőbb pótolni kell.
Az eltulajdonított fűkaszák tulajdonságainak és típusának megfelelően, árajánlatot kértem a
Iparoscentrum Husqvarna zirci szaküzlettől, ahol eddig is szervizeltettük a gépeinket, továbbá
az interneten kerestem ellenajánlatokat.
Az előterjesztéshez mellékelt ajánlatokból látható, hogy a gépek kereskedelmi ára bruttó
222 900 Ft/db, de a május 31-ig tartó akció keretében most 199 900 Ft/db áron lehet őket
beszerezni.
Az Iparoscentrum Husqvarna zirci szaküzlettől (8420 Zirc, Petőfi S. u. 22.) kért ajánlat alapján
– a több éve fennálló jó kapcsolatra való tekintettel, halasztott fizetési feltételekkel, 2013. július
20-i fizetési határidővel – javasolom a 3 db eltulajdonított fűkasza pótlását. Mivel az üzletben
készleten nem volt ilyen típusú eszköz, így a megrendelést el kellett indítottam ahhoz, hogy az
akció keretén belül beszerezhetők legyenek.
A rendőrséget megkértem, hogy a feljelentésről készült jegyzőkönyv egy hiteles másolati
példányát mielőbb szíveskedjenek átadni, a biztosítási kár rendezése érdekében.
Mindezekre való tekintettel, a biztosítási kártérítés a fizetési határidőre meg is érkezhet.
Függetlenül attól, hogy az eltulajdonított tárgyi eszközök megtérülnek a biztosításunk alapján,
a 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadás előirányzatát, a beszerzett eszközök értékével,
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meg kell emelnünk, amelynek bevételi oldalon a kártérítés összegével történő előirányzat
emelés lesz a fedezet.
A költségvetési rendeletmódosítást a soron következő rendes ülésre fogom beterjeszteni, egyéb
előirányzat módosításokkal együtt.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2013. május 18.
Fiskál János
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.(…….) határozata
a betöréses lopással eltulajdonított eszközök pótlására vonatkozó döntés meghozataláról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A betöréses lopással eltulajdonított
eszközök pótlására vonatkozó döntés meghozatala” című előterjesztést megtárgyalta és
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Iparoscentrum Husqvarna
szaküzlet (8420 Zirc, Petőfi S. u. 22.) által adott, az előterjesztés 1. melléklete szerinti
ajánlati ár és feltételek figyelembevételével, 2013. július 20-i fizetési határidővel – a
2013. május 16-i betöréssel eltulajdonított eszközök pótlására, 3 db HQ 545 RX típusú
Husqvarna motoros fűkasza, bruttó 199 900 Ft/db egységáron történő beszerzését
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a felhalmozási kiadás előirányzatát, –
a soron következő rendes ülésén, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításával – az 1. pontban megnevezett
eszközök beszerzési árának megfelelően, 599 700,- Ft-tal felemeli. Amelynek
fedezeteként, a bevételi előirányzatot növelő, biztosításból befolyó kártérítési összeget
jelöli meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2013. június 26.
Eplény, 2013. május 29.
Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet
Iparoscentrum Husqvarna zirci szaküzlet ajánlata:
----- Original Message ----From: Udvari Rudolf
To: polgarmester@eleny.hu
Sent: Wednesday, May 22, 2013 11:11 AM
Subject: árajánlat
Tisztelt Polgármester Úr !
Hívatkozva telefon beszélgetésünkre az alábbi árajánlatot adom a benzinmotoros kaszák
ügyében : a keresett tipus " HUSQVARNA 545 RX "
Nagy teljesítményü professzionális fükasza,Balance X hevederrel,damilfejjel és fűvágókéssel szállítjuk.
45,7 ccm / 2,8 le
A fenti gép 2013 05 .31.-ig akciós termék : Ára: 199 900 ft Áfa-val.
Kérésére, miszerint halasztott fizetési határidőt jelölt meg , tudjuk vállalni a fenti árban.
Tisztelettel: Udvari Rudolf

