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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években külső vállalkozó látta el településünkön a téli hóeltakaritási és
síkosságmentesítési feladatokat, egyébként megfelelöen, jó minöségben. Tavalyi évben ezt a
feladatot nagyjából 20 millió forintért látta el, erre az évre a beküldött árajánlata alapján a
tavalyi téllel számolva közel 3 1,2 millió forintért látná el, illetve, ha a tél a 2012-es évre hasonlít
akkor az összeg akár 66 millió forintot is elérheti.

Tekintettel az Önkormányzat megnövekedett költségeire (akár csak a rezsiváltozás okozta
többletköltségekre) felmerült bennünk az a gondolat - egyeztetve több település
polgármesterével, hogy ezt a feladatot el tudná-e látni öiikonnányzatunk saját hatáskörben.

Az elözetes felmérések és számítások szerint az látszik, hogy a beruházás és a feladat is
megvalósífható, mely elsö évben akár nullszaldós, a következő évektől jelentős megtakarítást
eredményezhet.

A ráfordítás a következőképpen oldódna meg: jelenleg rendelkezésünkre áll hóeltakarításra és
síkosságmentesítésre az enre az évre előirányzott 22 millió forintból még csaknem 6 millió Ft.
Ez az összeg szabadon felhasználható erre a céh-a, továbbájavaslom ajövő évi hóeltakarításra
szánt összeg erre az évre történö átcsoportosítását.
Ebből az összegből javaslom megfelelő síkosság mentesítö anyagok beszerzését, ezen felül
sószóró berendezések beszerzését és ezen kívül javaslom, hogy a meglévő eszközeink mellé
legalább egy Pickup típusú kisteherautót és a hozzá tartozó felszerelések kerüljenek
beszerzésre.
Ezeken felül a hideg időben történö munkavégzéshez szükséges személyi feltételek
megteremtését. Fontos, hogy a beszerezni kívánt ezközöknél nem lehet szempont az elmúlt
évek enyhe időjárása, a legszélsőségesebb időjárási körülményekben is meg kell tudni kezdeni
a beavatkozást, de az sem lehet elvárás, hogy ilyen helyzetben is egy órán belül le legyen
takarítva a település összes útja.

További előnye még ennek a konsti-ukciónak, hogy a beszerezni kívánt járművek a téli
hóeltakarításon és a síkosságmentesítésen kívül a többi évszakban is használhatóak, nagyobb
munkákat is lehet vállalni külső segítség nélkül a falu területén, vagy katasztrófa elhárítási
munkára is használhatóak lehetiiek.

Fontos megjegyezni még, hogy ezeket a beszerzéseket csak ebben az évben kell egyszerre
elvégezni, tehát ebben az évben egy nagyobb összegű beruházással lehet biztosítani a
síkosságmentesítést. A következő években már kisebb beruházásokkal is megvalósítható
fejlesztésük, fenntartásuk, elhasználódása esetén cseréjük, jelentősen kevesebb forrással
megoldható. A személyi állományra vonatkozóan pedig az a javaslatom, hogy a
falugondnokság mmikatársain kívül mozgósítsuk a falubanjelenlévö, a faluért ilyenkor is tenni
akaró szervezetek önkénteseit. Munkájukért cserébe (civil támogatási kereten felül) kapjanak
munkabért vagy kérésűlcre támogassuk az általa megnevezett civil szervezetet, egyesületet. Így
megbízási szerzödéssel alkalmi munkát vállalók is részt tudnának venni a téli hóeltakarítási
munkák elvégzésében.

Kérem, hogy a fentiek alapján, az elöterjesztést megtárgyalni, és a határozatijavaslatról dönteni
szíveskedjenek.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenö Község Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) A téli hóeltakarítás és síkosságmentesítési mimkákat gazdasági kényszerűségből,
gazdaságossági szempontoktól vezérleve saját hatáskörben, lehetőleg saját
gépparkjával, részben saját embereivel kívánja ellátni, ennek érdekében felkéri a
Polgármestert a feladat megszervezésére és felhatalmazza a szükséges ezközök
beszerzésére.

2) Az 1) pontban foglalt feladatok teljesítése érdekében az erre az évre tervezett 22 MFt-
os hóeltakarítási elöirányzatból fennmaradt 5,7 MFt összeg felhasználását engedélyezi,
valamint a 2022. évi költségvetésből további 25 MFt-ot átcsoportosít e célra.

3) Felkéri a Polgánnestert, hogy tárgyaljon a Pilisborosjenöi egyesületekkel és civil
szervezetekkel, hogy tagjai, vagy szükség szerint más jelentkező személyek megbízási
szerződés keretében vegyenek részt, melynek ellentételezését a 2) pontban részletezett
összeg fedezi.

Határidő: azonnal

Felelős; Tömöri Balázs polgármester, Komlós Tibor alpolgármester




