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,,Munkagépbeszerzés "

LIT/50-L /2022.

Tísztelt Kép viselő Asszo ny/Úr!

Litér Község Önkormányzata 2020.06.12. napon a Magyar Falu Program keretében meghirdetett

,,Kózterú/etek karbantartását szo/gá/ó eszközbeszerzét' tárgyú felhívásra benyújtott pályázata nem

részesült támogatásban., ezért önkormányzatunk településfejlesztési támogatási kérelmet írt a
Belügyminisztériumnak, amely alapján a 2005/2020.(XI|.24.) Kormányhatározattal Litér 15 millió Ft

támogatásban részesült Litér településüzemeltetési feladatainak támogatása tárgyában,
munka9épbeszerzés céljából,

A pénzügyi bizottság és a képviseló-testület több alkalommal, több ülésén ís

tárgyalt a támogatás felhasználásáról, a 2021.1 1.'10, napon hozott
154/2021.(XI.10.) LKt. határozat szerint Képviseló-testület arról határozott, hogy

a 3B/2021.(X.10.) PÜ határozatban foglalt műszaki paraméterekkel e9y új

kom mu ná l is mu nkagépet vásá rol r ézsűkasza és hom lokrakodó kiegészítókkel.

A munkagépbeszerzésre vonatkozó, 2021.12.02. napon kelt Támogatói Okirat
1. sz. módosítása alapján a 15 millió Ft támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2022.12.31. napja.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 15 millió Ft támogatáson túl B millió Ft önrész került
beállításra a munkagép beszerzésére, további 900 ezer Ft a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A 2021.12.21. napon kelt támogatói állásfoglalás alapján a támogatásból olyan eszköz (munkagép)

beszerzése támogathatÓ, amely a2a20.12.02, napon kelt támogatási kérelemben meg lett jelölve, azaza
közterületek, zöldfelületek karbantartását, 9ondozását, rendezett településkép és környezet esztétikus
kialakítását teszi lehetóvé,

Figyelembe véve Litér településüzemeltetési feladatait, a rendelkezésre állő
humáneróforrás és géppark adottsá9okat, javaslom a Tisztelt Képviseló-

testületnek a munkagépbeszerzés tárgyában hozott 154l2O21.(X1.10.) LKt.
számú határozat felülvizsgálatát és az abban foglalt műszaki paraméterú

kommunális munkagép helyett egy kedvezőbb árű, közbeszerzési értékhatárt
el nem érő Űj kompakt kistraktor beszerzését adapterekkel. A Yanmar SA22í
típusú kabinos kistraktor pótkocsiva!, íűnyírő. mulcsoző, sőszőrő és hótoló
adapterekkel közbeszerzési értékhatár alatt, összesen mintegy bruttó 15,í millió Ft-ból beszerezhetó,
amellyeljelentós saját forrás és a közbeszeaésl eljárás d'rja is megtakarítható a költségvetésben.

Ké re m Ó n ó ket h o gy ja vas /a to m a t m eg tá rgya / n i és tá m o g a tn i szíves kedje n e k !

Varga
Litér Község

Litér, 2022.05.19.
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Litér Közsé g Ön ko rm á nyzat Képviselő-testületéne k
15412021. (XI. 10.) Lkt. határ ozata

Litér Község Önkormányzatának képviselő-testülete anőlhaíározott,hogy a Pénzügyi Gazdasági
és Településfejlesztési Bizottság3812021. (Xi.10.) Pü határozatában foglaltak szerint kommunális
gépet vásárol. A Képviselő-testület megbizza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.

Határidő: ar,onnal
Felelős: Varga Mihály polgármester

3ff402t.{fiI;l#.} PB brtÉrozrt
Á Péneitgyi, Gazdasági és TelepülésfejlesXési Bizottság 4 igen szavazattal és egy
taítózkdás§el elfogadá*ra javaso§a Litér Község Önkormrinyzata Képviselö-tes§ilet fele az
&lábbi pmanréterckkel kérjtlnk be indikativ ajfuilatokat: áliapot tij, 0 itzemóra, tömeg t7ffi-
max.2S0§kgn tipt§l fftlkés, ínotor 4 hengere§" yízhüté§€§, löketíérfogat min.2000_max. 25üf}m3,
tc§esítnéry min, 37-max" 55kW(min.40-rnax.75l§), nyomaték rnin.l50_max
25í}NM,m*ghajtas állandó összkerekhajtri1 kormr{nyás hidraulikus {szervó} elsókerék
komrárryz{s, eröátvitel szirrkronizált. hidraulikus emelö szabványos CAT"I.3-pont
fclfflggeraés ernelési kapacitas min t500kg, hidraulika szivattyú min. l db, min.35 llperc
se*tlítással, hidraulikrrs gyürsc§atlakazó min. 3db, TLT kapcsolás elekttohidraulikus,
differeneiáJz*r rnchanikus, pedállal kapcsolható elsö és elektrohidraulikus kapcsolású hátsó
di§erenciálzár, Fékrendszer: hidraulikus tárcsafek hátul, kormrinyfek, rögzítöfek. Kiegdszító t.
Réesükasza M§szaki jellemaik géíRkin},úlris: min. 30S - max.400 cm munkaszelesség: min.70
* max. 90 cm súly: min, 250 - max. 400 kg.
Hatfuidö: aeonnal
Felelős: Lukáts §ábor PB elnök
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