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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézmény az előterjesztés 1. sz. 
mellékleteként csatolt kérelemmel fordult hozzám. Már a költségvetési rendelet előkészítése 
során felvetődött az igény az intézmény részéről egy lombszívó beszerzésére, azonban az erre 
vonatkozó döntési javaslat - megfelelő előkészítés hiányában - akkor nem születhetett meg.  
Az elmúlt időszakban több típus műszaki és pénzügyi paraméterei kerültek megvizsgálásra. 
Ennek eredményeként született meg a javaslat a mellékelt árajánlatban is szereplő Billy Goat 
DL1802VEEU típusú gép megvásárlására tekintettel arra is, hogy a gép tartós bérletére nincs 
lehetőség. A gép vételára a bekért három árajánlat alapján – a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Agrolánc Kft. ajánlata szerint – br. 3.048.000,-Ft, 410 HUF/GBP árfolyam mellett. 
Az intézmény kérelmében szereplő számadatok figyelembevételével nem csak a munka 
hatékonysága javulna a gép beszerzésével, hanem a szállítási költségek csökkenése révén 
rövid időn belül meg is térülne a beruházás. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében törölje a 
tárgy évi beruházások közül a karácsonyi díszkivilágítás beszerzését és hagyja jóvá az így 
felszabadult 2.000.000,-Ft-ot a lombszívó beszerzés részbeni fedezeteként. 
Engedélyezze – a HUF/GBP árfolyamtól függően –, hogy legfeljebb 1.100.000,-Ft a 
Városgondnokság költségvetésében kis értékű eszköz beszerzésre jóváhagyott előirányzatból 
a lombszívó beszerzésére kerüljön felhasználásra. (Ily módon az árfolyamkockázat is 
kezelésre kerül.) 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a lombszívó beszerzéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzat 
 Városgondnokság intézmény 1 db Billy Goat DL1802VEEU típusú lombszívó gépet 
 vásároljon az Agrolánc Kft.-től legfeljebb br. 3.100.000,-Ft vételáron. 
 
2. A Képviselő-testület a gépberuházás fedezetének biztosítása érdekében a 2021. évi 
 költségvetés 7. sz. mellékletén „Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás” 
 fejlesztési feladatot törli és jóváhagyja az így felszabadult 2.000.000,-Ft beruházási 
 előirányzat 1. pont szerinti célra történő felhasználását.  
 
3. A Képviselő-testület a beruházáshoz a 2. pontban biztosított előirányzaton túl még 
 szükséges előirányzatot oly módon biztosítja, hogy jóváhagyja a Városgondnokság kis 
 értékű eszközbeszerzések előirányzat részbeni, lombszívó beszerzése céljából történő 
 felhasználását 1.100.000,-Ft összegben. 
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Városgondnokságot tájékoztassa. 
 
5. Utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy a 
 beszerzés lebonyolításáról gondoskodjon.  
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6. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 
 rendeletmódosításkor az előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: azonnal, illetve 2021. szeptember 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Bareith Péter intézményvezető 
 
Komló, 2021. július 13. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 






















