
 

 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi áprilisi ülésére 

 

Szaniterkonténer elhelyezésére  
Melléklet: 2 db 
 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester Iktatószám: 1- 72        /2017. 
Az előterjesztést készítette: Gyürky- Szabó Erika műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző 

Véleményezésre 

megkapta: 

Polgármester  Pénzügyi 
Osztályvezető 

 

Alpolgármester  
Városfejlesztési és 
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Jegyző  Jogász  

Igazgatási és 
Szociális 
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Tárgyalja: 
Intézményirányítási és Szociális 
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Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság 

nem igen  nem 

Megtárgyalás módja: nyílt  
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Igen 

Törvényességi 

észrevétel: 
 

Nincs észrevétel  

Nem  

Előzmény/korábbi döntés:  

Az előterjesztést aláírta:  jegyző 

 

Testületi napirend 
sorsz.: 4. 
Bizottsági  
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Pásztó évek óta megoldatlan problémája a nyilvános illemhely hiánya a városközpontban. 
Ezt a hiányosságot orvosolni lehetne egy szaniterkonténer elhelyezésével, melyre árajánlatokat 
kértünk be az alábbi cégektől: 
 
• Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 4.) 
• Konténerbox Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1174 Budapest, Régivám köz 8.) 
• Container Market Kft. (2330 Dunaharaszti, Némedi út 100.) 
• Xeless (1225 Budapest, Bányalég u. 110.) 
• Containex Container- Handelsgesellschaft m.b.H (ctx@containex.com) (magyarországi  

telefonszám) 
 
 
Árajánlat eddig a következő két cégtől érkezett: 
 
• Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 4.)  
8.450,- EUR+ÁFA/1 db WC konténer (1. melléklet ) 
(Az Euróban megadott ár forintban fizetendő a számla kelte napján érvényes MKB EUR6HUF 
deviza eladási árfolyama alapján.) 
(2017. április 21. Euró eladási ár: 322,-Ft (K&H, OTP Bank) Ezen a napon a konténerért 
fizetendő ár: 2.720.900,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.455.543,- Ft lenne. 
 
Egyéb költségek: 
Depóköltség: 7.500,- Ft+ÁFA  
Szállítási költség Pásztóra, lerakással: 45.000,-Ft+ÁFA 
+E-útdíj 
Összköltség: 2.773.400,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.522.218,-Ft + E-útdíj 
 
Szállítási határidő: a szerződéskötéstől számított 8-10 hét, ill. készlet szerint. 
 
A konténer külső méretei kb.: 6,058 m x 2,438 m, magasság: 2,591 m 
 
További fontos tudnivalók az árajánlatból: 
„A cégek által megadott díjak az alapozás és a közműcsatlakozások, valamint a földelés díját nem 
tartalmazzák. Az építési terület megközelíthetőségének biztosítása, az építéshez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzése, a közműcsatlakozások (víz, szennyvíz, elektromosság) kialakítása és az épülethez 
történő csatlakoztatás, valamint a fogadószint kialakítása az önkormányzat feladata lenne. 
A villámvédelmi-, és érintésvédelmi jegyzőkönyv, valamint a tűzvédelmi minősítő irat elkészíttetése a Vevő 
feladata és felelőssége, melyre a Mobilbox Kft. külön megállapodás keretében tud csak vállalkozni. 
A fenti díjak jól megközelíthető, körbejárható telepítési helyszínen érvényesek. Ebben az esetben a 
konténereket a szállító jármű daruja emeli a helyére. Áraink nem tartalmaznak külön helyszíni daruzási 
költséget, szükség esetén erre külön árajánlatot tudunk adni” 
 
• Konténerbox Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1174 Budapest, Régivám köz 8.)  

 
1db konténer: 2.795.000,-Ft+ÁFA (bruttó 3.549.650,-Ft ) (2. meléklet) 
 
Szállítás lerakással, daruzással: 80.000,-Ft+ÁFA (útdíjat tartalmaz) 
 
Összköltség: 2.875.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.651.250,-Ft 
 
Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 12-15 munkanap, ill. készlet szerint. 
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A konténer külső méretei kb.: 6,09 m x 2,40 m, magasság: 2,40 m 
 
További fontos tudnivalók az árajánlatból: 
„A következő terhek a vevőt érintik: megfelelő lemezbeton alap, egyenes, szintezett tömör talaj a 
konténerek fogadásához, összeszereléséhez. Közmű hálózatra köthetőek legyenek a konténerek.” 
 
A konténer közmű csatlakozásait meg kell terveztetni, ki kell építeni mely szintén az önkormányzat 
költsége, ezért célszerű olyan helyszínt választani, ahol a legkevesebb ráfordítás szükséges. 
 
 
BELÉPTETŐ RENDSZER: 
 
A konténer kezelőszemélyzet nélküli lenne, ezért javaslom egy falon kívüli, kültéri, elölről 
üríthető fizetős, érmés, ajtóbehúzós beléptető automata beszerzését, melyre már kértünk 
árajánlatot.  

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 167. § c pontja rendelkezik a 
nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés feltételeiről: 
„Mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha 
kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti termék értékesítését, szolgáltatás 
nyújtását.” 

 
Fentiek alapján a számlálóval rendelkező gépeknél nincs nyugtaadási kötelezettség. Az 

automatánál olyan beépített számláló berendezés kell, hogy működjön, amely az utólagos 
módosítás lehetőségét kizárva, hitelesen rögzíti az automatába bedobott készpénzmennyiséget. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a szaniterkonténer 
elhelyezésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szaniterkonténer megvásárlása, 
szállítása és telepítése tárgyában az összességében legkedvezőbb ajánlatadóval kösse meg a 
szerződést. 
 

2. A konténer WC telepítésének helyszínéül a közműcsatlakozások kialakításának szempontjából a 
legköltségkímélőbb választható ki. 

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2017. április 21. 
 
 
 
                  Dömsödi Gábor 
         polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
         jegyző 
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