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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága kötelezően ellátandó közszolgáltatást végez a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a város közigazgatási területén az 

Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 

 

A szolgáltatás biztonságos és színvonalas ellátása érdekében a Városgondnokság kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, melyben kéri a fenntartó támogatását arra vonatkozóan, hogy a jelenleg üzemeltetett 

szennyvízszippantó gépjármű helyett egy fiatalabb évjáratú üzembiztos gépjárművet szerezhessen be saját 

forrásból. A kérelem az előterjesztés melléklete. 

 

A Városgondnokság a szolgáltatást jelenleg egy 27 éves IFA W50 LA/F típusú gépjárművel végzi, mely 

jármű folyamatos javítására, karbantartására, műszaki vizsgáztatására évenként 500.000,- Ft + ÁFA összeget 

fordít. 2014. évben szükségessé válik a szippantó gépjármű tartály cseréje, melynek költsége 1.100.000,- Ft 

+ ÁFA. Ez évben a gépjárműre fordítandó költség várható összege a fent leírtak alapján 1.600.000,- Ft 

+ÁFA, mely összeg rendkívül magas és megfontolandó az, hogy egy 27 éves gépjárműre érdemes-e ilyen 

magas összeget fordítani. 

 

Megállapításunk az, hogy a fentiekben leírt ráfordítások esetében sem üzemeltethető gazdaságosan a 

jelenlegi szippantó gépjármű. 

 

A Városgondnokság a gépjármű beszerzését saját forrásból kívánja megvalósítani, intézményi 

költségvetésen belüli előirányzatok átcsoportosításával. 

 

A gépjármű beszerzés értékét nem felhalmozási kiadásként tervezte az intézmény, ezért kérik a vételár 

összegével azonos előirányzat átcsoportosítását a dologi kiadásokra tervezett előirányzatokból a 

felhalmozási kiadások előirányzatára. A csökkentendő dologi kiadási előirányzatok az alábbiak: 

- A szennyvízszippantó gépjármű dologi kiadásaira tervezett üzemeltetési költségeken belül a 

karbantartási anyagokra 1.100.000,- Ft + ÁFA összegű előirányzat volt tervezve tartálycsere és 

alkatrész vásárlásra, 

- a dologi kiadások között szereplő bérleti díjak költségeire 200.000,- Ft előirányzat került beállításra, 

- kisjavítási kiadásokra tervezett összegből 100.000,- Ft időarányos maradvány keletkezett, 

- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (vásárolt közszolgáltatás) kiadásaira 400.000,- Ft 

szabad előirányzat áll rendelkezésre, 

- az üzemanyag költségre tervezett előirányzatból 220.000,- Ft az időarányos megtakarítás összege, 

- a MULTICAR gépjármű üzemeltetés dologi kiadásaira 430.000,- Ft került tervezésre, mely nem 

kerül felhasználásra, 

- Belorusz MTZ-550 típusú traktor munkagép költséghely dologi kiadásai között részletezett hajtó-

kenőanyag költségéből 100.000,- Ft az időarányos megtakarítás,  

- a karbantartási anyagokra 200.000,- Ft előirányzat került tervezésre,  

- a szakmai szolgáltatásokra tervezett előirányzat összege 150.000,- Ft. 



A gépjármű beszerzési értéke: 2.900.000,- Ft + ÁFA, bruttó 3.683.000,- Ft, a fentiekben ismertetett 

előirányzatok átcsoportosításával biztosítható a gépjármű beszerzés fedezete. 

 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület támogassa a Városgondnokság gépjármű beszerzését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2014. május 19. 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2014. (V.29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Városgondnokság részére 

szennyvízszippantó gépjármű beszerzésére” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a Városgondnokság részére szennyvízszippantó gépjármű 

beszerzését. 

 

2. A Képviselő-testület a Városgondnokság részére a szennyvízszippantó gépjármű beszerzéséhez 

szükséges felhalmozási előirányzatot az alábbi, intézményi költségvetésen belüli, dologi kiadási 

előirányzatok csökkentésével biztosítja: 

- tartálycsere és alkatrész vásárlás előirányzata             1.100 eFt, 

- bérleti díj kiadási előirányzata       200 eFt, 

- kisjavítási kiadások előirányzata        100 eFt, 

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzata    400 eFt, 

- üzemanyag költség előirányzata        220 eFt, 

- MULTICAR gépjármű üzemeltetési kiadásainak előirányzata   430 eFt, 

- Belorusz MTZ-550 traktor költségeinek előirányzata     100 eFt, 

- karbantartási anyagok vásárlásának előirányzata     200 eFt, 

- szakmai szolgáltatási kiadások előirányzata      150 eFt, 

- Áfa kiadások előirányzata        783 eFt, 

Összesen:                3.683 e Ft. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


