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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási kiadásként került 

tervezésre 1 db MTZ 550-es és 1 db MTZ 80-as traktor beszerzésének bruttó összege,  

1.900.000 Ft.  

A két traktort a 2017. március 01-én indult Mezőgazdasági közmunkaprogramban, valamint a 

négy Szociális közmunkaprogramokban (Belvízelvezetés, Belterületi közutak karbantartása, 

Mezőgazdasági földutak karbantartása, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása) kívántuk 

használni, a meglévő kertészeti traktor és egy felújított MTZ 550-es gép mellett.  

A tervezett traktorok vásárlása elmaradt, mivel a gépek értékesítésére kiírt újabb pályázat 

(Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat) feltételei számunkra nem voltak kedvezőek. 

Az említett két gép helyett, egy db MTZ-82-es (kapcsolható összkerékhajtású) traktor 

beszerzését javasoljuk, amellyel növelhetjük mind a közmunkaprogramok, mind a 

városüzemeltetési feladatok ellátásának hatékonyságát. Az előirányzatot javasoljuk a 

felhalmozási célú kiadásokról a „Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra”, elnevezésű 

céltartalékhoz átcsoportosítani, így a közfoglalkoztatást kiegészítő forrás 24.951.407 Ft-ra 

változik, amit a Képviselő-testület munkaterv szerinti 2017. június 12-i ülésén költségvetési 

rendelet módosításával biztosíthat. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi költségvetésben tervezett 1 db MTZ 

550-es és 1 db MTZ 80-as traktor beszerzése helyett hagyja jóvá 1 db MTZ 82-es munkagép 

beszerzését.  

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

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2017. április 12. 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 



Határozati javaslat 

…./2017. (IV.20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

közmunkaprogramhoz kapcsolódó gépbeszerzésre” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésében az 1 db MTZ 550-es és 1 db MTZ 80-as traktor helyett,  

1 db MTZ 82-es traktor beszerzését jóváhagyja.   

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a traktor beszerzésével kapcsolatos feladatok 

ellátására.  

 

3. Megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítására tegye meg a 

szükséges intézkedést.  

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

              dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  

 

 

 

  

 

 

 

 


