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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézmény a mellékelt kérelemmel fordult 
hozzánk: 
 
A kérelem tanúsága szerint okafogyottá vált a költségvetési rendelet 7. sz. melléklete szerinti 
nyitható trágyakanál beszerzés, ugyanakkor szükség lenne a korábban megvásárolt traktorhoz 
egy speciális utánfutó beszerzése. 
A bekért árajánlatok alapján az intézmény kéri a testület jóváhagyását 1 db, a melléklet 
szerinti árajánlatban szereplő bruttó 2.184.000,-Ft vételárú pótkocsi Royal Traktor Zrt-től 
történő beszerzésére vonatkozóan. 
A beszerzés fedezete a költségvetési rendeletben szereplő fent említett fejlesztési cél 
módosításával, továbbá a színpad értékesítés céljellegű felhasználásának, valamint a hiányzó 
összeg kis értékű eszközbeszerzések előirányzatról történő átcsoportosításával biztosítható. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a pénzügyi 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével a Városgondnokság 
intézmény utánfutó vásárlásáról és annak forrásszerkezetéről. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Városgondnokság utánfutó beszerzéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat 
 Városgondnokság utánfutó beszerzését bruttó 2.184.000,-Ft vételár mellett a Royal 
 Traktor Zrt-től. 
 
2. A képviselő-testület törli a 2021. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletén 
 betervezett „Városgondnokság nyitható trágyakanál” megnevezésű 598.170,-Ft 
 összegű előirányzatot, melyet egyidejűleg az 1. pont szerinti beszerzés részbeni 
 forrásaként jóváhagy. 
 
3. A vásárláshoz szükséges előirányzatból a 2. sz. határozati pont szerinti összegen túl 
 szükséges előirányzathoz 530.000,-Ft-ot az intézmény által értékesített színpad 
 bevétele terhére, míg a fennmaradó 1.055.830,-Ft-ot a „Városgondnokság kis értékű 
 eszközbeszerzések” előirányzat terhére biztosítja. 
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményt tájékoztassa. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
5. Utasítja a jegyzőt az előirányzat-változások átvezetésére a 2021. évi költségvetési 
 rendelet visszamenőleges módosítása során. 
 
 Határidő: 2022. március 10. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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6. Utasítja az intézményvezetőt a beszerzés lebonyolítására. 
 
 Határidő: 2021. december 31. 
 Felelős: Bareith Péter intézményvezető 
 
Komló, 2021. december 1. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 














