ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. január 31-i soron következő ülésére
Tárgy: utcai sótároló
A téli időszakban a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján
szükséges a síkosságmentesítést elvégeznünk. Ennek alapvető szabályait a következők:
 A Patak sétány szolgáltatási osztálya III/f, a többi úté IV/f.
 Szórási munka megkezdésének időpontja 2-3 (III/f), illetve 4-5 (IV/f) óra
 Síkosság megszüntetésének határideje 8 (III/f), illetve 24 (IV/f) óra
 Hóeltávolítás megkezdése 15-20 cm hó esetén, teljes eltakarítás a hóesés megszűnésétől számított 24 órán
belül (III/f). A IV/f szolgáltatási osztályba tartozó utak esetén a fenti feladatok elvégzése után a szgk-val
való járhatóságot kell biztosítani.
A fentieknek eleget teszünk, azonban az sem fizikailag, sem szakmailag nem várható el, hogy mindenhol azonnali
beavatkozásokat végezzünk.
Mindemellett a meredek utcák esetében – a téli időszakban – bármelyik pillanatban előfordulhat olyan időjárási
helyzet, hogy az utak síkosság, illetve veszélyessé válnának. Ennek kezeléséről már történtek testületi egyeztetések,
ahol a következő megoldási javaslat született:
 Helyezzünk ki sóládákat a meredek zsákutcák tetejére (11 db)
 A racionális méretű sóládákat 100-150 literes
 A sóládákat feltöltjük, melyet a helyi lakosok szükség (vészhelyzet) esetén használhatnak, az előttük lévő
közterület síkosságmentesítésére
A fentiek megvalósítása érdekében átnéztük a szóróanyag tároló árakat. Az árak jelentős mértékben szórnak, de a
legjobb áron elérhetőek eredményeit az alábbi táblázatban foglalom össze:
Gyártó
Manutan Kft.
Derby-Túr kft.
Agroplast Kft.
Meva-hu Kft.

Térfogat
220 l
150 l
140 l
150 l

Színek
sárga
sárga, kék, zöld, piros
sárga, kék, zöld, piros
sárga

Ár (bruttó)
174.842 Ft
62.865 Ft
81.915 Ft
149.098 Ft

A fentiek alapján látható, hogy a Derby-Túr Kft. által forgalmazott (egyben gyártó is) edény a legkedvezőbb árú.
Javaslom 11 db láda beszerzését.

Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 11 db 150 liter térfogatú szóróanyag
tárolót kíván beszerezni a Derby-Túr Kft-től.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azok beszerzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Remeteszőlős, 2022. január 18.
Szathmáry Gergely
polgármester

