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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

Locsolóvizes kocsi beszerzésének lehetősége 

ELŐTERJESZTÉS 
Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. október 21-i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Néhány héttel ezelőtt közvélemény-kutatást végeztem a képviselők és bizottsági tagok között, locsoló- 
vizes kocsi beszerzésére vonatkozóan. Mivel döntő többségben pozitív visszajelzéseket kaptam, ezért 
a következőket javaslom. 
 
Az Agrosat Kft-től ajánlatot kértem az eszközre vonatkozóan, amelyet megküldtek és továbbítottam a 
képviselők és bizottsági tagok részére. A beérkezett árajánlat mellékelve. 
 
Az eszközt a John Deer 2036 típusú Roto kis traktor vontatná, annak kardánhajtása működtetné a szi-
vattyút. A kért ajánlatban benne van az eszköz műszaki leírása, paraméterei és a beszerzési költsége 
is. Jogos lehet a kérdés, hogy mivel itt van az ősz, szükség lesz-e rá? Véleményen szerint meg kell 
venni, mert jövőre biztosan drágább lesz. A leírás alapján takarításra is igénybe lehet venni, pl a szö-
kőkút területének őszi takarítására. 
 
Az eszköz ára, az árajánlat alapján összesen: 538.000 Ft+áfa 
                                          
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
Rétság 2021. szeptember 30-n 
 
                                                                                                                         Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
 
      

        
2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
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3.)  Jogszabályi háttér 
 
2021. évi költségvetési rendelet 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2021.(X.21.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a locsolóvizes kocsi beszerzésének lehetőségéről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, az Agrosat Kft. ajánlatá-
ban leírt műszaki paraméterekkel rendelkező locsolóvizes kocsi beszerzését. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert szerződés-tervezet be-
kérésére. 
 
A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja az 
eszköz megvásárlására vonatkozó 538.000 Ft+ áfa összeget 

 
 
  
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
                                                                                        
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
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Dátum: 2021. augusztus 12., csütörtök, 09:59:35  
Feladó: Agrosat Webshop  Tárgy: Önkormányzat  
Címzett: javorka51@freemail.hu, marika.agrosat@gmail.com, office.agrosat@gmail.com, 
turi.lajos57@gmail.com Rendelés  
 
Tisztelt Polgármester ÚR! 
Köszönettel vettük ajánlat kérését.  
A vizeskocsi megfelelő a fent megjelölt traktorra, önfelszívás akár kútból , akár tóból. -- de csak 5-8-10 
m mélységből. A szivattyú permetező szivattyú, 120 liter/perc 10 bár nyomás n szűrő , nyomás sza-
bályzó , önfelszívós szűrő, nyomás szabályzó.  Alkalmas öntözés, locsolás, vegyszer és tápanyag fo-
lyékony trágya kijuttatás.   
Autó és traktor mosás, takarítás külterületen, térkő és padok mosása. Traktor 540 fordulat TLT hajtás-
ról üzemel. 
A vontatás utánfutó kapcsoló fejjel, kapcsolási magasság 40 centiméter - ez a kérés  kivitelezhető: Az 
eszközt a településen lévő virágtartók, virágágyások, locsolására  tökéletesen alkalmas:, a villanyosz-
lopokon lévő virágok öntözéséhez, megfelelő hoszúságú  galvanizált (rozsdásodás mentes öntöző 
"szárat-pisztoly" biztosítunk. 
Egyenlőre a gépeinket nem kérik műszaki vizsgával, de külön kérésre készíünk ilyen jelleggel is - en-
nek az ára jelenleg kidolgozás alatt: 
Több ilyen öntöző kocsit értékesítettünk, eddig még elfogadaták, mivel ez munkaeszköz, ezért nem 
kötelező hozzá a forgalmi  engedély. 
A helyszínre való szállítás, természetesen megoldható. ennek az ára: ez 600 km -oda-vissza:   30.000 
Ft, a szállítás dija: 
Üzembehelyezés a helyszínen - ill .  a gép működésének bemutatáűsa:  -- díjmentes. 
A gép alap ára: 
    496.000 Ft +áfa   a magas pisztoly-  12.000 Ft+áfa 
    szállítás:                 30.000 ft +áfa 
    összesen:                538.000 Ft +áfa 
    A megrendeléstől számítva: készlet függő: 8-20- nap.  között: 
    árváltozás: 2021. szeptember.01-től . várhatóna: 10-15% 
    A kép benzinmotor  kivitel, az önöké  szívattyús lesz:, minden más egyezző. 
    Köszönettel vettük ajánlat kérésüket, bármi kérdés felmerűl, kérem keressük egymást: 
    üdvözlettel: 
    Turiné  Gergál Mária. 
                             Agro Nova Kft   
8948 Nova  JózsefA. ut. 5/a  EU VAT Num: HU 14844308  
Magyar a.sz:14844308-2-20   Skype:gergalmaria  agro-sat 2000 kft marika.agrosat@gmail.com 
www.agrosat.hu  
Tel:003692-377434 Tel:003692-377107 Mob:003630-9017 689 
    A küldés célja: Árajánlat    
Megrendelöµ neve: * Rétság Város Önkormányzat E-mail cím:  javorka51@freemail.hu Számlázási 
adatok: Áfakör jogosultság: Nem  
Adószám: Név (cégnév): Rétság Város ínkormányzat Ország: Magyarország Irányítószám: 2651 Hely-
ség: Rétság Utca, házszám: Rákóczi út 20  
Elérhetőség: Mobil/Telefon: 209492803 AVKR 1000 literes vizeskocsi Termékről az igényét opciós ké-
réseit írja le.:  
Tisztelt AgroSat Kft! Rétság Város Önkormányzata árajánlatot kér AVK Roto 1000 literes vizes kocsi 
vásárlására. Az önkormányzat a vizes kocsit egy John Deer 2036 típusú kis traktorral kívánja vontatni 
és annak TLT kihajtásával szeretné működtetni a szivattyút a víz felszívásra és a kijuttatásra. A vizet 
kútból kívánjuk felszívatni. A vontatás utánfutó kapcsoló fejjel történne, kapcsolási magasság 40 cen-
timéter Az eszközt a településen lévő virágtartók, virágágyások, locsolására kívánja használni.  
Ehhez kérjük a szakmai tanácsot és a megfelelő műszaki megoldásokat a víz felszívására és kilocso-
lására. Mivel közterületen szeretnénk alkalmazni az eszközt, ezért kérdés az önkormányzat részéről, 
hogy kell-e az eszközre forgalmi engedély és forgalmi rendszám (piros).  
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Majd a megrendelt eszköz helyszínre történő leszállítását a részletes megrendelés során pontosítjuk, 
igényt tartunk helyszíni beüzemelésre és a kezelő kioktatására.  
Tisztelettel kérem jelezni a várható költségeket. Részlet kérdéseket a megrendelő részéről Jávorka Já-
nos alpolgármesterrel lehet egyeztetni (20-9492803)  
Tisztelettel: Jávorka János alpolgármester    
 
 
 




