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Az Önkormányzat hosszas előkészítést követően a Miniszterelnökség által a Magyar Falu
Program
keretében
meghirdetett
„Eszközfejlesztés
belterületi
közterület
karbantartására” című kiírásban elnyert támogatásból, a 948/3009/59/2019 iktatószámú,
3031724978 iratazonosítóval rendelkező Támogatói Okirat alapján egy ISEKI TG6370 AGLK
típusú traktor/ kommunális eszköz (forgalmi rendszám: YKM-316, alvázszám: TG6370000436,
motorszám: 261051, forgalmi engedély száma: KY01074) beszerzéséről döntött. A projekt
előkészítése során több forgalmazót is felkeresett Önkormányzatunk. A Önkormányzat
bizottsága valamint Képviselő—testülete a legkedvezőbb ajánlatot adó Városkert Gépipari
Kereskedelmi Kft. ( adószám: 12322211-2-13) által ajánlott munkagépet tartotta a
legkedvezőbb ár/értékű kommunális gépnek. A traktorhoz hótoló lap (RSS200 típusúszériaszám: 60003525) és sószóró berendezés (SA 360 szériaszám: 22-028072) biztosítását
is kérte az Önkormányzat.
A fejlesztés kapcsán egy megvásárolt eszközök, teljesen új, első forgalomba helyezésűek, a
traktor magyar forgalmi engedéllyel rendelkezik. A szükséges tanúsítvánnyal vagy
megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik, az Európai uniós jogszabályoknak minden
tekintetben megfelel.
Az erőgép használatával az önkormányzat önerőből tudja már tisztítani és síkosság
mentesíteni és közterületeit. Az kommunális eszközt nem csak fűnyírásra és parkápolásra,
hanem a későbbiekben ároktisztításra, valamint az önkormányzati belterületi utak szélén
található bozót és fás terület tisztántartásában tudja majd használni az önkormányzat. A
traktorhoz a későbbiekben plusz adapterek vásárolhatóak, mellyel tovább bővülhet a traktor
felhasználási területe.
A megvásárolt kommunális traktor a jelenlegi piaci szegmensben, a kategóriában fellelhető
kommunális eszközök között ez egyik leghatékonyabb, mivel a fogyasztását, valamint a
károsanyag kibocsátását tekintve is az egyik legkorszerűbb eszköz. A régi 30-40 éves elavult
technológia alkalmazása helyett, modern gép használatának köszönhetően csökkenni fog a
levegőbe jutó káros anyag koncentrátuma.
A kommunális eszköz használatával jóval hatékonyabbá vált a munkavégzés, mivel nemcsak
kiváltott a hiányzó munkaerőt, de önkormányzati szinten is jelentős üzemanyag megtakarítást
eredményezett. A meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedések
következtében társadalmi hatása igen jelentős, mivel javul a településen élők életkörülményei.
Galgamácsa Község Önkormányzata jelenleg foglalkoztat olyan munkatársat, aki rendelkezik
a szükséges előírt végzettséggel.
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