
 

 
5. NAPIREND                                     Ügyiratszám: 14/35-23/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2021. június 24-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Cselle-Ház Kft. gépbeszerzéséhez pénzeszköz biztosítása 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  

  Parapatics Tamás irodavezető 
  Bakos Gáborné ügyintéző 
   

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
    
Meghívandók: Gáspár András ügyvezető, Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 
    
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

 
A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: kft.) tevékenységének zökkenőmentes, 
hatékony és magas szintű ellátása érdekében kérelmet nyújtott be rézsűkasza beszerzése 
tárgyában. 
A kft. 3 gazdasági szervezettől kért árajánlatot, melynek alapján a pécsi Hidrot Kft-től 
javasolja beszerezni a rézsűkaszát és a szükséges kiegészítőket (2 dobos kasza adapter, torziós 
keret, seprő adapter).  
 
A kft. a jelenleg érvényes szabályozások értelmében a támogatásként átadott eszközből 
beszerzésre kerülő berendezések Hidrot Kft. árajánlata szerinti bruttó 13.431.901 Ft összeg 
2.855.601 Ft Áfa tartalmát visszaigényelheti, ezért a nettó 10.576.300 Ft pénzeszköz 
átadásával javaslom a gépbeszerzés támogatását. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendeletében a „2021. évi támogatásai – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre” megnevezésű előirányzatok között a 28. pont „Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú 
támogatása”, Gépbeszerzés címen a Cselle-Ház Kft. részére éves szinten 5.000 eFt összeget 
tervezett, mely össszeg biztosítja az év közben esetlegesen felmerülő kisebb értékű eszközök 
beszerzését, cseréjét.  
 
Javaslom a benyújtott gépbeszerzés ellentételezésének kifizetését nettó 10.576.300 Ft 
összegben a 2021/Z Önkormányzati Magyar Államkötvény terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 



 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cselle-Ház 
Városüzemeltetési Kft. tevékenységi feladatainak magas szintű 
ellátása érdekében tett javaslatot (gépbeszerzés) elfogadja és 
egyetért azzal, hogy a beszerzéshez szükséges nettó 10.576.300- 
Ft tízmillió-ötszázhetvenhatezer-háromszáz forint pénzeszközt 
Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklet Működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre 28. pont Cselle-Ház Kft. felhalmozási 
célú támogatása, Gépbeszerzés során biztosítja a 2021/Z 
Önkormányzati Magyar Államkötvény terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Tapolca, 2021. június 21. 
 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 


