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Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandó:  Gáspár András ügyvezető igazgató 
 Ködbaum József műszaki igazgató 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. a Balaton Fejlesztési Tanács /BFT/ által kiírt pályázat 
keretein belül „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése" 
címen szeretne 1 db Tenax Electra 1.0 típusú szívó/seprőgépet vásárolni. (kérelem 1. melléklet, 
műszaki tartalom 4. melléklet) 
 
A pályázati támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének maximum 80%-a. A 
fennmaradó 20%-ot saját forrásból kell biztosítania a pályázónak.  
A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége. A pályázatban lehetőség van 
tartalékkeret tervezésére is a projektben elszámolható költségek maximum 10%-a erejéig. A 
tartalék felhasználása a projekt megvalósítása során a végleges költségek ismeretében, 
szerződésmódosítás útján vehető igénybe.  
 
A piaci ár igazolása érdekében a cég indikatív ajánlatokat kért be. A beérkezett ajánlatok közül 
a legkedvezőbb (3. melléklet) nettó 28.853.440 Ft, amely közbeszerzési eljárást von maga után 
az ajánlati ár összegére való tekintettel.  
Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési eljárás keretében támogatási előleg igényelhető, 
maximum a projekt elszámolható összköltségének 50%-a mértékéig. 
 
A támogatás fennmaradó 50%-ának, a beruházás teljes ÁFA tartalmának, valamint a 
közbeszerzés lebonyolítási díja ÁFA tartalmának költségei a pályázót terhelik átmenetileg. 
Vissza nem térítendő támogatásként merül fel a 20% saját erő, valamint a projektben nem 
elszámolható közbeszerzés díja (5. melléklet). 
 



A Cselle-Ház Kft. a szükséges pénzügyi háttérrel nem rendelkezik, így lehetőség szerint 
átmeneti (tagi kölcsön formájában), valamint vissza nem térítendő támogatást szeretne 
igényelni, melynek pontos részletezését a 2. mellékletben küldött táblázat tartalmazza. 
 
A táblázat alapján az önkormányzattól átmenetileg igényelt anyagi forrás: 24.600.864 Ft. A 
támogatási előlegen felüli rész igénybevétele, az előleg elszámolását követően történhet. A 
vissza nem térítendő támogatás összege előreláthatólag: 6.947.757 Ft. 
  
A pályázat sikere érdekében kérem a képviselő-testületet, hogy a Cselle-Ház Városüzemeltetési 
Kft. kérelmét támogassa! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslatokelfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton 
Fejlesztési Tanács által kiírt, a Cselle-Ház Városüzemeltetési 
Kft. által „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló 
elektromos jármű beszerzése" című pályázat pozitív elbírálása 
esetén, a pályázat megvalósításához 6.947.757 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület a támogatás forrásának biztosítására 
Tapolca Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére 
előzetes kötelezettséget vállal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 

II. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton 
Fejlesztési Tanács által kiírt, a Cselle-Ház Városüzemeltetési 
Kft. által „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló 
elektromos jármű beszerzése" című pályázat pozitív elbírálása 
esetén, a pályázat megvalósításához tagi kölcsön 
folyósítására,, 24.600.864 Ft összegben előzetes 
kötelezettséget vállal Tapolca Város Önkormányzata 2023. évi 
költségvetése terhére. A tagi kölcsönt a futamidő végén egy 
összegben a minden év január 1-jén érvényes jegybanki 
alapkamatnak megfelelő összegű kamatfizetési kötelezettség 
terheli. A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke 
irányadó. 

 



A Képviselő-testület a tagi kölcsön visszafizetésének 
határidejét 2023. december 31. napjában határozza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására 
és a tagi kölcsön folyósításához szükséges intézkedések 
megtételére. 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 

 
 
 

Tapolca, 2023. január 10. 
 

 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
 
 
 



Ságvári Lászlóné

Feladó: Puskás Ákos <puskas.akos@tapolca.hu>
Küldve: szerda 2023. január 4 16:39
Címzett: Lászlóné Ságvári; Katalin Harangozóné Horváth
Tárgy: Fwd: FW: Pályázat benyújtása
Mellékletek: Önkormányzat kimutatás.xlsx

 
 
-------- Eredeti üzenet -------- -------- Eredeti üzenet -------- 
Tárgy: FW: Pályázat benyújtása 
Dátum: 2023-01-04 16:18 
Feladó: Polgármester Tapolca <polgarmester@tapolca.hu> 
Címzett: Puskás Ákos <puskas.akos@tapolca.hu> 
 
FELADÓ: iroda@csellehaztapolca.hu [mailto:iroda@csellehaztapolca.hu] 
KÜLDVE: 2023. január 4., szerda 15:38 
CÍMZETT: 'Polgármester' <polgarmester@tapolca.hu> MÁSOLATOT KAP: iker.viktoria@tapolca.hu 
TÁRGY: Pályázat benyújtása 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. a Balaton Fejlesztési Tanács /BFT/ által kiírt pályázat keretein belül, „Tapolca 
közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése" címen szeretne 1 db Tenax Electra 1.0 típusú 
szívó/seprő gépet vásárolni. 
  
A gép beszerzési értékét a már beérkezett árajánlat alapján rögzítettük. Támogatási összegként a nettó összköltség 
80%-a számolható el, melyhez 10% tartalékkeretet kalkuláltunk, ennek felhasználására viszont csak a projekt 
megvalósítása során, a végleges költségek ismeretében lehet szükség. A fennmaradó 20%-ot önerőként kellene 
biztosítanunk. 
 
A Cselle-Ház Kft. az eszköz beszerzéséhez szükséges pénzügyi háttérrel nem rendelkezik, így lehetőség szerint 
átmeneti, valamint vissza nem térítendő támogatást szeretne igényelni, melynek pontos részletezését a 
mellékletben küldött táblázat tartalmazza. 
 
Közterületeink takarítását, tisztán tartását nagyban megkönnyítené a szóban forgó elektromos jármű használata. 
 
Ezért ezúton kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy a fenti beruházás megvalósításához, támogassa a Cselle-Ház Kft. 
munkáját. 
 
Tisztelettel: Gáspár András 
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                    ügyvezető igazgató 
 
                    megbízásából 
 
                  Szabóné Antal Anett 
 
                  gazdasági ügyintéző 
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Nettó ÁFA Bruttó
Ajánlat szerinti ár 28 853 440 Ft 7 790 429 Ft 36 643 869 Ft
Tartalék képzés 10% 2 885 344 Ft 779 043 Ft 3 664 387 Ft
Projekt elszámolható 
összköltsége 31 738 784 Ft
Ebből:
Támogatás 80% 25 391 027 Ft
Önerő 20% 6 347 757 Ft
Összesen 31 738 784 Ft 40 308 256 Ft

Támogatási összeg  
/28.853.440.-/ÁFA tartalma 7 790 429 Ft

Önerő 
/elszámolható 
összkltsg. 20%-a/ 6 347 757 Ft

10% tartalék ÁFA tartalma 779 043 Ft
Közbeszerzés díja 
/nettó/ 600 000 Ft

Közbeszerzési díj /762.000.-
/ÁFA tartalma 162 000 Ft

Igénylehető előleg 50%-a 15 869 392 Ft
Összesen 24 600 864 Ft Összesen 6 947 757 Ft

Tapolca, 2023. január 04.

Környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök/járművek beszerzése
Balaton Fejlesztési Tanács 

Önkormányzattól átmenetileg igényelt támogatás Önkormányzat részére vissza nem térítendő támogatás
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A 92%-ban újrahasznosítható anyagokból gyártott TENAX Electra 1.0 típusú, 100%-ban
elektromos (hidraulika elemet sem tartalmaz) utcaseprő gép ideális járműje lehet
környezettudatos, alacsony zajkibocsátású és kis fenntartási költségű járművet kereső
önkormányzatoknak, létesítményfenntartóknak. Kompakt méreteinek, kis fordulókörének
köszönhetően könnyedén elboldogul gyalogjárdákon, parkokban, szűk, nehezen
manőverezhető területeken. A gép az összegyűjtött szemetet praktikusan, követlenül DIN
szabvány kukában gyűjti.

E megbízható és hatékony jármű beszerzői gyors megtérüléssel számolhatnak, köszönhetően a
70%-os karbantartási költség és a 90% üzemanyag költség megtakarításnak a hagyományos
megoldásokhoz képest.

 

Alapvető jellemzők:

• 100% elektromos – 48V, (hidraulikus és pneumatikus részek nélkül),

• 360 literes DIN szabvány, kivehető szemeteskonténeres hulladékgyűjtés, 140 cm
magasürítés lehetőséggel (opció),

• poliészter PM10 szabvány porszűrő, elektronikus szűrőkeretrázó mechanikával,

• 1500 mm söprési szélesség,

• 100 literes rozsdamentes acél víztartály és fúvókák a pórfelverődés ellen,

• 8 – 9 órás napi munkavégzést lehetővé tevő akkumulátorok,

• Csökkentett üzemeltetési költség és karbantartás igény (költséghatékonyság)

• Zéró károsanyagkibocsátás, minimális zajterhelés

 

 

Electra 1.0
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Modell TENAX ELECTRA 1.0

Méret (H × SZ × M), tengelytáv 299 × 103 × 190 cm, 148 cm

Meghajtás 5,6 kW motor a hátsó tengelyen

Önsúly (üresen, ólomsavas akkumulátorral) 1800 kg

Teljes súly (ólomsavas akkumulátorral) 2150 kg

Teherbírás 350 kg

Fordulókör 232 cm

Kerekek 5.00 – 10”

Gyűjtőtartály; DIN kivehető szemetes konténerrel 360 l

Ürítési/billentési magasság (opciós kiegészítővel) 1400 mm

Max. sebesség 17 km/h

Mászó képesség 35 % emelkedő

Söprés szélesség 1600 mm
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Alapfelszereltség:

• hátsó kerekek független felfüggesztése,

• energiavisszanyerő fékrendszer az első kerekeken,

• „Steer by wire” Joystick vezérelt elektronikus irányítás,

• szabályozható szívórekesz nyitás, nagyméretű törmelék felszívásához,

• hátrameneti hangjelzés,

• egy-darabból készült, függesztett, előre buktatható, üvegszál kabin, 

• munkalámpák,

• 10 m2 PM10 papír filter (csereigény: 200 munkaóra), elektronikus
rázómechanizmussal

• LCD színes, nagyméretű kontrollpanel, hátranéző kamerával

Akkumulátor opciók:

  Garantált
töltési
ciklus

Várható
éllettartam /

év

Munkaóra
/1 feltöltés

Karbantartás
igény

48 V - 620 Ah Hawker, 30
kWh

1500 7 8 8 hetente

48 V - 688 Ah Ironclad, 33
kWh

1800 8 9 4 hetente

48 V - 560 Ah Nexsys, 27
kWh

1560 7 7 nincs

 

Garantált töltési ciklus azt a megközelítő számot mutatja, hogy mennyi teljes feltöltési és
lemerítési ciklust bír el az adott akkumulátor, amíg a kapacitása eléri a kb. 60%-ot.
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Várható élettartam kalkuláció során, évi 230 munkanapot vettünk alapul, napi egy teljes
lemerítéssel és feltöltéssel. A gyakorlati tapasztalatok szerint ennél jóval kevesebb használatra
kerül sor éves szinten (pl. télen tipikusan nem), illetve a töltés és merítés mértéke sem teljes,
tehát a valós élettartam ennél több.

 

EnerSys – HAWKER akkumulátor:

Csőlemezes ólomsavas akkumulátor fajta; megbízható konstrukció, csökkentett karbantartást
igénnyel.

Nyitott cellás kivitelű. Hagyományos módokon tölthető, jól szellőző környezetben. Karbantartás
szükséglet, 8 hetenként. Élettartama várhatóan 1500 ciklus (feltöltés/kisütés). Garancia 24
hónap. Munkateljesítménye 8-9 óra*.

 

EnerSys – IRONCLAD akkumulátor:

Síklemezes ólomsav, nagy kapacitású akkumulátor fajta. Nyitott cellás kivitelű, 3 hetes
karbantartás szükséglettel. Hagyományos módokon tölthető, jól szellőző környezetben.
Élettartama várhatóan 1800 ciklus (feltöltés/kisütés). Garancia 24 hónap. Munkateljesítménye 9-
10 óra*.

 

EnerSys – NEXSYS akkumulátor:

AGM zárt – gondozásmentes ólom akkumulátor. Rövid ciklusokban is és gyorsan feltölthető,
bármilyen töltési környezetben. Jellemző élettartama 1560 ciklus. Garancia 24 hónap.
Munkateljesítménye 7-8 óra* ami megnövelhető napi többszöri rövid rátöltésekkel (a többi
ólom akkumulátor fajtánál a rövid rátöltés nem javasolt).

 

*A seprőgép munkateljesítménye egy átlagos seprési igénybevétel és 25OC környezeti
hőmérséklet figyelembevételével lett kalkulálva. Az értéket befolyásolhatják az útviszonyok
(emelkedők aránya), a kefék, illetve a szívóturbina forgási sebessége, illetve a hőmérsékleti
viszonyok (0oC alatt és 40oC felett az akkumulátorok teljesítménye csökken).

 

Fontosabb opciók:

• Egyfázisú töltő,

• Három fázisú töltő

• Vezetőkabin bukócső (oldalajtók helyett)
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• Webasto állófűtés

• „Top Confort” vezetőülés

• USB / blutooth rádió beszerelés

• Guminyomás monitor (TMPS)

• 240 literes szemeteskonténer

• 360 literes szemeteskonténer (alapból ez kompatibilis)

• Szívó-torok kamera (a vezető látja, hogy mit szív fel)

• Lomb/szemét -szívó kézi tömlő

• Tenax Connect; akkumulátor monitoring rendszer

 

A teljes opciós listát kérje kereskedőiktől!
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Electra 1.0 ÚJ - 100%
elektromos
utcaseprőgép

 2020. augusztus

(https://www.youtube.com/watch?
v=aGnYHYEnazM)





https://www.youtube.com/watch?v=aGnYHYEnazM
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Lebonyolításban! 

 
 

8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A  
Telefon: (+36)-30-33-42-418 
E-mail: firmiterhanga@outlook.com 
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Tárgy: Árajánlatadás 
Kelt: Balatonfüred, 2022. január 04. 

 
Cselle-Ház városüzemeltetési Kft. 
Szabóné Antal Anett 
gazdasági ügyintéző 
8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 2. 

 
Tisztelt Szabóné Antal Anett! 
 
Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a Balaton Fejlesztési Tanács 2022., közterület 
karbantartását szolgáló elektromos eszközök/járművek beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési feladatok ellátására. 
A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó: Harsányi István lajstromszám: 00055.  
Ajánlatunk a közbeszerzési eljárásban a kötelező eljárási illetve hatósági díjakat nem 
tartalmazza. 
 

Ajánlati ár:      
 
 Nettó HUF ÁFA Bruttó HUF 
Közbeszerzési szakértő díja, az eljárás teljes 
körű lebonyolítása: 
{Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti eljárás} 

600.000,- 162.000,- 762.000,- 

 
Ajánlatunkat 60 napig tartjuk fenn. 
 
Balatonfüred, 2023. év január hó 4. nap 

 
                        Tisztelettel:       
 
 
          
                 Harsányi István 
         ügyvezető 


