ELÖTERJESZTÖ

Polgármester

Előterjesztés száma: 148/2020.

NYÍLT ÜLÉSEN
tárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
eevszerűtöbbségszükséges.

ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendes, nyílt ülésére
Társv: Javaslata Pilisi VárosüzemeltetőKft. grédervásárlásánaktámogatására
Tisztelt Képviselö-testület!

1.

TelepülésünkkömyezetébentalálhatóMagyarországtalánlegnagyobblakottkülterületi

része. Ezeken a helyeken a közművek nem épültek ki ésjelentös állami szerepvállalás nélkül
az Önkormányzatnem rendelkezik olyan pénzeszközökkel, melyekböl ezt megvalósíthatná,

ugyanakkor az ott lakókközlekedésénekbiztosítása - ha nem is szilárd felületűközlekedési
utak kialakításával - az Önkormányzatfeladata. Ezt a feladatot Pilis Város Onkormányzata az
elmúlt években külsö vállalkozó segítségével látta el (gréderezés), mely évek tapasztalatai

alapjánegyértelműenkimondhatóegy használt, demegfelelő állapotúgréderbeszerzésével, a
feladat ugyanolyan hatékonyan söt hatékonyabban és jelentősen költségkímélőbb módon
látható el. Levonva ezt a konzekvenciát az alpolgármester úr a Pilisi Városüzemeltető Kft.

ügyvezetö igazgatojának segítségével "szemrevételezte" a munkagépek piacát és
egybehangzóanmegállapították, hogymegfelelőállapotúeszközöktalálhatóka piacon, így az
Önkormányzatnak nem marad más feladata, minthogy pénzeszközt biztosítson a Pilisi
Városüzemeltetö Kft. részére egy gréder beszerzésére. (Az már csak másodlagos célként

lebegheta szemünkelött,hanemeza gépnemcsakazÖnkormányzattulajdonábanállóésáltala
kezelt foldutak karbantartásáraalkalmas, hanem adott esetben vállalkozási tevékenységet istud
folytatni vele a Kft.)

A beszerzendö gép fő műszaki paraméterei - a konkrét tipus ésgyártóismeretének hiányában
- az alábbiak:
15 000 üzemóra alatt

10 000 - 12 000 Kg közötti önsúly
7500 -9000 mm géphosszúság
2000- 2600 mm gépszélesség
3000-3600 mm gépmagasság

powershift sebességváltó, ami terhelés alatt kapcsolható
6x6 meghajtás
dönthető kerekek

fordulási kör 6500 - 6700 mm

2. A PilisiVárosüzemeltetö Kft. további alkatrészbeszerzésiigénytnyújtott beazüzemeltetett
géppark vonatkozásában ajövőbeni üzemeltetésre, mely kéréskapcsán megint csak fejlesztési
célúpénzeszközátadásrakerülhet sor, mint keretösszegre.

K.érem a Képviselő-testületet, hogy amennyiben a fent leirtakkal egyetértenek úgy az alábbi

határozatijavaslatokat támogassák:

I.
Határozati iavaslat

PilisVárosOnkormányzata, mint a Pilisi Városüzemeltető Kft. 100%-ostulajdonosa
L/ nettó 14. 000. 000, - Ft. és szükség szerint 3. 780. 000, - Ft ÁFA, összesen 17. 780. 000. - Ft
keretösszegű fejlesztési támogatást biztosít a Pilisi Városüzemeltető Kft. számára 1 db
foldmunkagép-gréder beszerzése céljára.

1. 1 Az 1.pontbanleírt támogatásta Képviselő-testülettámogatásiszerzödésútjánbiztosítja,

melynek aláírására ezennel felhatalmazza a polgánnestert és mely támogatással a Pilisi

Városüzemeltető Kft-nek a felhasználás időpontját követő munkaterv szerinti képviselö-

testületi ülésen el kell számolnia.

-" L Pontbanfoglalttámogatásiösszegeta Képviselő-testületPilisVárosÖnkormányzata

2020. évi költségvetésében útfejlesztési feladatokra tervezett 20. 000. 000, - Ft előirányzata

terhére biztosítja 17. 780. 000,- Ft értékben.

Felelős:l .P0"ttekintetébennincs,2.ponttekintetébenpolgármesterésügyvezetőigazgató,3.
pont tekintetében polgármester

Határidő: 1.ponttekintetében nincs, 2-3. pont tekintetében azonnal ésfolyamatos

II.
Határozati javaslat

Pilis Város Onkormányzata, mint a Pilisi Városüzemeltető Kft. 100 %-os tulajdonosa
l./ nettó. 8.900. 000,- Ft. és szükség szerint 2.403. 000, - Ft ÁFA, összesen 11. 303. 000. - Ft
keretösszegű fejlesztési támogatást biztosít a Pilisi Városüzemeltető Kft. számára a Kft.

gépparkjához kapcsolódó jövőbeni feladatellátást magasabb szinten biztosító kiegészitö
alkatrészeinek beszerzése céljára.

2., Az 1. pontban leírt támogatásta Képviselő-testülettámogatásiszerződésútjánbiztosítja,
melynek aláírására ezennel felhatalmazza a polgármestert és mely támogatással a Pilisi
Városüzemeltető Kft-nek a felhasználás időpontját követő munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésen el kell számolnia.

3., Az 1. pontban foglalt támogatásiösszegeta Képviselő-testületPilis Város Onkormányzata
2020. évi költségvetésében útfejlesztési feladatokra tervezett 20 millió Ft-ból maradt
előirányzata terhére biztosítja 2. 220. OOO, - Ft értékben, és 9. 083. OOO, - Ft az általános működési
tartalék terhére.

Felelős: 1. pont tekintetébennincs, 2. pont tekintetébenpolgármesterésügyvezetőigazgató,3.
pont tekintetében polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében nincs, 2-3. pont tekintetében azonnal és folyamatos

Pilis, 2020. augusztus 18.

-ísa^í- Cí. b H^nal Csilla
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

Az elöterjesztést készítette: dr. Szabó Györgyjegy;
Törvénvesséei záradék: dr. Szabó Györgyjegyzc
tanácskozási joggal
Az elöteriesztés meetárgvalásához a jogszabaly
megkívánom hívni Matos Péter ügyvezetőt.
Az elöteriesztést tárgvalia: a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága.
Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága

