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5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. január 26.-án tartandó ülésére
Tájékoztatás a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- munkagépek beszerzése
pályázatról (A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 )
Előterjesztést készítette:
Véleményezi:
Elfogadás módja:

Csák Zsolt
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság
Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2016. (X.27.) határozatával
fogadta el a „Füzesgyarmat 0599. hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése és az
útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagép beszerzése” projekt benyújtását.
A Képviselő-testület részéről az elfogadás azzal a feltétellel történt, hogy a következő testületi
ülésen konkretizálásra kerül, hogy pontosan milyen erő- és munkagépet kívánunk beszerezni
a projekt kapcsán, valamint az, hogy a beszerzéspontosan mikor kerül lefolytatásra.
A pályázatban maximálisan elszámolható költségeket alapul véve,
tárgyalásokat kezdeményezni a jelenlegi önkormányzati útkezelővel.

megpróbáltunk

A tárgyalás során megállapításra került, hogy a pályázatból nem tudunk beszerezni új JCB
kotrógépet. A rendelkezésre álló forrás erre nem ad lehetőséget, illetve maga a pályázati
felhívás is inkább útüzemeltetésre alkalmas erőgépet engedélyez.
Településüzemeltetési szempontból fontos lenne beszereznünk egy olyan kommunális
kistraktort, amely több feladat elvégzésére is alkalmas. Téli útüzemeltetési szempontból a só
szórása, a hó eltolása, nyáron pedig az útpadka növényzettől való megtisztítása jelent
számunkra gondot. A traktor alkalmas lehet továbbá a közmunkaprogramban vállalt
mezőgazdasági feladatok elvégzésében is. (műtrágyázás, szárzúzás, rakodás stb.)
Igényként felmerült, - főleg balesetvédelmi szempontból - hogy a beszerezni kívánt traktor
lehetőleg fülkés legyen. Minél erősebb teljesítménnyel rendelkezzen, viszont szélessége ne
legyen több 2 méternél.(a meglévő belterületi kerékpárút szélessége). Minél több tartozék
felszerelhető legyen, ha későbbiekben másra is igény merülne fel. Például kotrókanál,
kalapácsos zúzó, fűkasza stb.
A fentebb leírt észrevételek alapján próbáltunk meg kommunális traktorokra árajánlatokat
bekérni.
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Megítélésünk szerint a legkedvezőbb ajánlatot, az Agro-Roll 96 Kft. adta a Belarus MTZ
320.4 font TLT típusú traktorával. Az ajánlatban szereplő traktor az összes tartozékkal együtt
nettó 6.963.000 Ft-ba kerül, mely így jóval olcsóbb, mint az elfogadott maximum nettó
9 263 548 Ft. A pályázat nyertessége esetén pedig az önkormányzat a beszerzésre újabb
árajánlatokat kérhet be, mely további árajánlat csökkentést eredményezhet a jelenlegi
listaárból.
Az előterjesztésemhez mellékelek egy kimutatást a beérkezett árajánlatokról, a konkrét
árajánlatok pedig megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál.
Kérem, beszámolóm tudomásul vételét!
Füzesgyarmat, 2017. január 17.
Bere Károly
polgármester

