Izsák Város Polgármesterétől.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére
TÁRGY: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott kóbor ebek befogása és
állategészségügyi feladatellátás céljából kistérségi gyepmesteri telepet hozott létre és vállalta annak
működtetését.
A Társulási- Tanács 70/2012. (XII.28.) számú határozatának értelmében a gyepmesteri telep
működtetése és finanszírozása tárgyában a Társulás és a tagönkormányzatok megállapodást kötöttek
egymással. A megállapodás alapján a telep üzemeltetését Kecel Város Önkormányzat végzi, a Kecel
0446/11 hrsz-ú ingatlanon. A társulási megállapodásban rögzítettek értelmében valamennyi
tagönkormányzat részt vesz a feladatellátás finanszírozásában.
2017. január 19. napján Kecel Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Társulás elnöke Domonyi
László részére gépjármű beszerzése tárgyában. Kérelmében rögzíti, hogy a fent említett megállapodás
értelmében az ebrendészeti telep működési költségeit a csatlakozott települések lakosságszámuk
arányában és a befogott ebek száma alapján finanszírozzák. Az ebrendészeti telep állategészségügyi
feladatait és szolgáltatásait Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Izsák,
Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár illetékességgel látja el és
a feladatellátáshoz szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik.
Az üzemeltetést jelenleg egy 2002. évjáratú Opel Combo kisteher gépjárművel végzik. 2016 évben
300.000 Ft javítási költség keletkezett a használat során, amely előreláthatólag 2017. évben növekedni
fog. A sorozatos meghibásodások sok esetben akadályozzák a telep üzemelésének zavartalan
működését, ezért kérte a Társulási-tanács hozzájárulását új gépjármű beszerzéséhez.
A Társulási-tanács 4/2017. (I.23.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy egy új Dacia
gyártmányú Dokker Van 1.5 dCi 90LE Ambiance típusú tehergépkocsi kerüljön beszerzésre a
gyepmesteri telep zavartalan működésének biztosítása céljából. A gyakorlati tapasztalatok alapján a
telep részére, olyan gépjármű szükséges, ami naprakészen üzembiztos, alkalmas a földes út terepének
igénybevételére és kielégíti az ebek befogásával és szállításával kapcsolatos igényeket.
A beérkezett három árajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot az Autó-Motor Trade Kft. (6200
Kiskőrös, Izsáki út 13.) adta (előterjesztés 1. melléklete), melynek összege bruttó 3.849.300 Ft. A
gépjármű beszerzés finanszírozása a 2016. január 1.-i lakosságszám arányában történik, melynek
tagönkormányzatokra eső összegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az előzetes tájékoztatás
alapján a gépjármű 2017. július hónapban kerül leszállításra. Az adásvétel megtörténtét követően a
régi Opel Combo kisteher gépjármű értékesítésre kerül.
A gépjármű beszerzéséhez Izsák Város Önkormányzatának 2016. évi január 1. lakosságszám alapján
408.174,-( négyszáznyolcezer egyszázhetvennégy) Ft-al szükséges hozzájárulnia.
A társulási megállapodás V. 2. pontja értelmében a Társulás a beszerzett gépjárművet az
állategészségügyi közfeladat ellátása céljából Kecel Város Önkormányzatának részére ingyenes
használatba adja.
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Javasolom a határozat-tervezet elfogadását.
I z s á k, 2017. április 11.
(: Mondok József:)
polgármester

Határozat – tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. egyetért azzal, hogy a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás a gyepmesteri telep zavaratlan
működésének biztosítása céljából egy új Dacia gyártmányú Dokker Van 1.5 dCi 90LE Ambiance
típusú gépjármű szerezzen be bruttó 3.849.300 Ft vételár összegben.
2. egyetért azzal, hogy Izsák Város Önkormányzata az 1. pontban meghatározott gépjármű
vételárához - a 2016. évi lakosságszám arányában – 408.174,- (négyszáznyolcezeregyszázhetvennégy) Ft összegben hozzájárul.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2017. évi költségvetésének soron következő módosítását a
fentiek figyelembevételével terjessze elő.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester
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