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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. július 6-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: A VARIKONT Szolgáltató Kft. 2017. évi beruházásának tulajdonosi jóváhagyása

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester
Előkészítő:

Árva Ferenc, VARIKONT Szolgáltató Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!
A VARIKONT Szolgáltató Kft. az Alapító Önkormányzat döntései alapján 2015.évtől látja el többek
között a városi parkfenntartási, az önkormányzati utak, járdák kezelési, a városi parktavak
üzemeltetési és a téli időszakban a hó eltakarítási és síkosítás mentesítési feladatait. Tevékenységüket
a jogelőd társaságtól átvett gépparkkal végzik.
A tevékenységet végző jogelőd vállalkozás(ok) jelentősebb korszerűsítést nem hajtottak végre az
elmúlt 10 évben. A géppark öreg és elavultnak tekinthető. Kishaszon-gépjárművek, illetve
nagyteljesítményű fűnyírók sokat használtak és jelentős igénybevételnek vannak kitéve. Gyakoriak a
meghibásodások, javítások, amelyek többletkiadást eredményeznek, illetve nehézséget okoznak a
folyamatos feladatellátásban.
A Társaság gépállománya további fejlesztésre szorul, ezért tárgyévben a következő beruházásokat
tervezik megvalósítani:
1.

A parkfenntartási részleg:
2 darab kombinált fűnyíró traktor beszerzése 11.300.000 Ft + ÁFA összegben,
1 darab emelőkaros gyűjtőtartály beszerzése 3.000.000 Ft + ÁFA összegben,
1 darab fülkét (téli használat érdekében) az új fűnyíróhoz 1.850.000 FT + ÁFA összegben,
a 2016 évben vásárolt Torro Z Master fűnyíróhoz fűgyűjtő tartályrendszer vásárlása 1.650.000
Ft +ÁFA összegben.
Parkfenntartási részleg összesen: 17.800.000 Ft+ÁFA.
-

2.

Az úttisztítás, útfenntartási részleg:
1 darab FORD Transit (duplafülkés, platós) kishaszon gépjármű beszerzése 6.370.000
Ft+ÁFA összegbe
- 1 darab nagyteljesítményű bontó kalapács vásárlása 700.000 Ft +ÁFA összegben
- a téli síkosítás mentesítéshez a meglévő géppark fejlesztése: 1 darab hótoló lapát és 1 darab
homokszóró adapter beszerzése 375.000 Ft +ÁFA, illetve 1.264.000 Ft+ÁFA összegben.
Útfenntartási részleg összesen: 8.709.000 Ft + ÁFA.
-

Az eszközök tervezett beszerzésének – az előzetesen bekért árajánlatok alapján - pénzügyi forrása
(összesen 26.509.000 Ft + ÁFA) a Társaság 2016. évi eredménytartalékából (Képviselő-testület
81/2017. (V.30.) Kt. határozat 2. pontja - 18.505.000 Ft), illetve a 2016. és 2017. évi értékcsökkenési
leírások által biztosítható, az Alapító részéről többletfinanszírozást nem igényel.
A Társaság Felügyelő Bizottsága 2017. június 29-ei ülésén tárgyalta a Társaság tervezett beruházásait,
azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!
Oroszlány, 2017. július 3.

Lazók Zoltán
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (…) Kt. határozata
a VARIKONT Szolgáltató Kft. 2017. évi beruházásainak tulajdonosi jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a VARIKONT Szolgáltató Kft. 2017. évi beruházásaival az előterjesztés szerinti
tartalommal.
2. Hozzájárul, hogy a Társaság a 2016. évi eredménytartalékából 15 M Ft-ot a tervezett
beruházásokra felhasználjon.
3. Megbízza a VARIKONT Szolgáltató Kft.-t, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott
beruházási feladatokat hajtsa végre.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
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