
1 
 

 7. 
Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. április 20-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Útjavításhoz gépbeszerzés és hivatali személygépjármő beszerzése  
 
  
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:    Kovács Gábor 
       települési fıépítész 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Mezıgazdasági Bizottság és 

Pénzügyi Ellenırzési Bizottság 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                    aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
       dr. Balogh László sk. 
       jegyzı  
 



2 
 

Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. április 20-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Útjavításhoz gépbeszerzés és hivatali személygépjármő beszerzése 
 
Iktatószám: LMKOH/2721/2/2016 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
I. 

Városunkban a kiterjedt földúthálózat karbantartása igen komoly feladat elé állítja az 
Önkormányzatot. 

A közelmúltban történt gépbeszerzés (árokásó, homlokrakodó) a kritikusan hibás, gödrös helyek 
problémáinak megszüntetésére alkalmas. Jól megoldható még vele a felhízott padkák lenyesése és szállító 
jármőre rakása, valamint alkalmas facsoportok benövése miatti útszőkületek kitisztítására, kisebb tuskók 
eltávolítása, stb. Bár még kisebb szervizelésre szorul, de a gép közel egy hónapja már munkában van, 
több helyen látható is hatékony beavatkozása nyomán az eredmény (pl. Szív utcai akácfelnövés 
megszüntetése, Dörney dőlı, stb.). 

A néhány éve, pályázat felhasználásával beszerzett gréder is fontos eleme a földutak javításának, 
azonban egymaga nem alkalmas egy géplánc munkájának elvégzésére. A jelenlegi gyakorlat az, hogy egy 
javítandó földút karbantartásához helyi gazdálkodókat próbálunk beszervezni, akik traktorral és tárcsával 
elılazítják a földet, amit a gréder megformáz, majd a közelmúltban beszerzett hengersorral a kölcsön 
traktor lehengereli. Ez a megoldás csak ott mőködik, ahol van hajlandó gazda, aki segít, illetve egyáltalán 
van olyan gazda, aki rendelkezik megfelelı géppel. Azon túl, hogy egyre nehezebb ilyen segítséget kérni, 
rendkívül sok szervezést igényel, illetve nagyon szők keresztmetszet a megfelelı idıjárás és a 
talajnedvesség állapota miatt. Megfelelı idıjárási viszonyok esetén pedig azért nehéz gépet 
„kölcsönözni”, mert ez gyakran egybeesik a földmőveléshez megfelelı állapotokkal, ezért a gépek 
elfoglaltak. 

A fent vázolt nehézkes körülményekbıl hatékony kivezetı út, ha saját eszközökkel, 
kiszolgáltatottság nélkül, komplett módon lehet megfelelı körülmények esetén elvégezni egy útjavítást. 
Így alkalmas idıjárási feltételek esetén folyamatosan lehetne a gépeket útjavításra használni. A 
géplánchoz mindenképpen elengedhetetlen még egy munkagép: egy traktor beszerzése, nehéz tárcsával. 
A traktor a tárcsával fellazítja az utat; a gréder megformázza és befejezı mőveletként a traktor elsimítja, 
letömöríti hengerrel a kész utat járhatóvá. 

A feladathoz tökéletesen megfelelı egy használt traktor, ami ~100 LE teljesítményő. A piacon 
elérhetıek jó állapotú használt Mtz traktorok, aminek nem drága az üzemeltetése, jó és olcsó az 
alkatrészellátása; valamint egy nehéz, legalább 2×12 leveles, félig függesztett nehéz tárcsa. Összesen 3,5 
– 4,0 millió forint áron a piacon elérhetıek olyan gépek tárcsával együtt, amik ugyan használtak, de az 
állapotuk alapján a fenti feladatra még hosszú ideig alkalmasak. 

A parkfenntartás jelenlegi személyi állománya – 3 fı vezet traktort – már alkalmas a géplánc 
üzemeltetésére, különösen, ha a költségvetésben elfogadott további létszámfejlesztés megvalósul. 

A legutóbbi gépbeszerzés idıpontja óta nem telt el év, ezért azzal együtt kell számítani a 
közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzés keretében kell a vételt lebonyolítani. Ez némi többletköltséget 
jelent a közremőködı cég miatt. 

A közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az útjavításhoz 
szükséges traktor beszerzése a nemzeti eljárásrendbe tartozik. Így szükséges a közbeszerzés lefolytatása. 
 

II. 
 

Már a 2016. évi költségvetés készítésekor felmerült az igény a jelenlegi hivatali személygépjármő (OPEL 
ASTRA) lecserélésére, mely több mint 8 éves és több mint 310 ezer kilométert futott, de erre a célra nem 
lett elkülönítve pénzeszköz. A KVG-526 forgalmi rendszámú gépjármővünk javítására az elmúlt két 
évben az alábbi költséget fordítottuk: 
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2014. évben  
anyagköltség bruttó 338.565.- Ft, javítási költség : 297.936.- Ft, összesen bruttó 636.501.- Ft,  
2015. évben 
anyagköltség bruttó 193.083.- Ft, javítási költség: 368.317.- Ft, összesen bruttó 561.400.- Ft,   azaz az 
elmúlt két évben összesen 1.197.901.- Ft-ot fordítottunk a gépjármőre annak érdekében, hogy alkalmas 
legyen  további használatra. Mindezekre tekintettel javasolom, hogy kerüljön megvásárlásra egy új 
személygépjármő.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselı-testületet elé: 
 
Lajosmizse, 2016. április 13. 
        Basky András sk. 
        polgármester 

 
 

I. Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
Útjavításhoz gépbeszerzés 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az útjavításhoz szükséges 
gép (traktor) beszerzését. 

2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban rögzített gép 
beszerzésére és a közbeszerzési eljárás költségére maximum 4.500.000.- forintot biztosít a 2016. 
évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Basky András polgármestert 
a gép beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére és felhatalmazza a szükséges 
szerzıdések aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. április 20. 

 
II. Határozat-tervezet 

 
…../2016. (….) ÖH. 
Hivatali személygépjármő beszerzése 
 

Határozat 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a hivatali személygépjármő 
beszerzését. 

5.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban rögzített 
személygépjármő beszerzésére maximum ……… forintot biztosít a 2016. évi költségvetésrıl 
szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 
2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza …………………………….. 
a személygépjármő beszerzésével kapcsolatos feladatokkal és felhatalmazza dr. Balogh László 
jegyzıt az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. április 20. 

 
Lajosmizse, 2016. április 13. 
                                                                                                           Basky András s.k. 
                                                                                                            polgármester 


