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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. április 13-i ülésére 

a munkagép beszerzés megtárgyalásához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzata a közterület karbantartást eddig nagyrészt 
közfoglalkoztatottak segítségével oldotta meg. Az elmúlt években a közfoglalkoztatásba 
bevonható dolgozók létszáma drasztikusan lecsökkent, így a szükséges munkákat már nem 
tudjuk a megszokott formában elvégezni. A régi IFA teherautónk is annyira tönkrement, hogy 
már nem gazdaságos annak a javítása. Mindezek azt indokolták, hogy vásároljunk egy 
traktort, és hozzá tartozó különböző munkagépeket. Ilyen gépre nyújtottunk be pályázatot, de 
sajnos az nem nyert. 

A traktor és a hozzá vásárolandó munkagépek listáját a mellékelt táblázat tartalmazza. 
Traktorra három helyről kértünk be ajánlatot, de a traktorok kialakításából adódóan a Foton 
márkájú a legkedvezőbb számunkra (ár-érték arányban megfelelő). A munkagépekre két 
kereskedőtől kértünk ajánlatot, mindegyiknél a kedvezőbb árat adó cég került be a táblázatba. 

A táblázatban szereplő pótkocsi és a traktor kompatibilitásának vizsgálata még folyamatban 
van.  

Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a munkagép beszerzési 
ajánlatot, melyet az előterjesztés szerint elfogad.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépek megrendelésére, és az adás-vételi 
szerződés aláírására. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2018. április 30. 

Kéthely, 2018. április 11. 

 Molnár Balázs 
  polgármester  



eszköz  márka  nettó ár  ÁFA  bruttó ár  szállító  kezdeti beruházásként szükséges megvenni 

1.  traktor  FOTON LOVOL TB 504 C 
50 LE 4WD meghajtású traktor fülkével 

5 110 000 Ft  1 379 700 
Ft

6 489 700 Ft Bedenekt Kft.  igen  http://bedenek.hu/index.php/traktorok/foton‐lovol‐traktorok‐detail

front hidraulika kiépítés  384 000 Ft  103 680 Ft 487 680 Ft Bedenekt Kft.  igen 

2.  toló lap hótolásra  2,0 m‐es tolólap hidraulikus elforgatással 
gumi éllel 

416 000 Ft  112 320 Ft 528 320 Ft Bedenekt Kft.  igen 

3.  gémes rézsűzúzó  Frontoni ELITE 400 típusú rézsűzuzó  2 460 000 Ft  664 200 Ft 3 124 200 Ft Bedenekt Kft.  http://bedenek.hu/prospektusok/Frontoni_Elite.pdf

alkalmas árkok, külső 
és belső oldali 
nyírására, rézsűk, 
útszélek, hegyi út 
szélek nyírására 

Legnagyobb vágómű kinyúlás végpont 
4200 mm, meghajtó kardán tengellyel 
olajhűtővel szerelve, világítással szerelve, 
hidraulikus stabilizátorral (biztonsági 
berendezéssel) szerelve 

igen 

6.  pótkocsi  Agro PV 4000  pótkocsi levegős fékkel  1 200 000 Ft  0 Ft 1 200 000 Ft Agro Nova 
Kft. 

http://agrosat.hu/potkocsik/1‐5‐t‐potkocsi/agro‐pv‐4t‐‐hidraulikus‐fekkel

4.  fűnyíró  DML‐180 fűnyíró kardánnal  426 000 Ft  0 Ft 426 000 Ft Agro Nova 
Kft. 

igen  http://agrosat.hu/szarzuzok‐mulcsozok/agrosat‐zuzok‐funyirok/funyiro‐haromkeses

5.  ágaprító  Wood Chiper WC 1500H  625 000 Ft  168 750 Ft 793 750 Ft Agro Nova 
Kft. 

http://agrosat.hu/erdeszetigepek/korfuresz‐wood‐chipper‐faaprito/agaprito‐wc‐1500‐hidraulikus

6.  szállítás  gépek Kéthelyre történő szállítása (kb)  200 000 Ft  54 000 Ft 254 000 Ft

összesen  10 821 000 Ft  2 921 670 
Ft

13 742 670 Ft

A tolólap és a front hidarulika csak a traktorral együtt van ezen az áron! 
Pótkocsi, fűnyíró KATA‐s számlával áfa mentesen megvásárolható. 


