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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. július 23-i rendkívüli ülésére  

 

 

 

Tárgy: A települési forráskataszter elkészítésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett 

ajánlatok elbírálása              

  

 

Előkészítette:  Péter Judit műszaki ügyintéző 

 

Előterjesztő:   Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

    Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat 

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szada Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata kapcsán merült fel, hogy a 

település közigazgatási területét érintően az országos jelentőségű védett természeti területek 

(Gödöllői Dombvidék TK, ex-lege lápok, források), Natura 2000 területek későbbi 

hasznosítását jelentősen megkönnyítené, ha rendelkezne az Önkormányzat a területekre 

vonatkozó részletes tanulmánnyal. Ennek alapján lehetne a területeket érintő karbantartási, 

fejlesztési munkákat elvégezni, hasznosítás alá vonni azokat anélkül, hogy az ott fellelhető 

természeti értékeket sértenénk, valamint elkerülhetővé válna az, hogy egy esetleges 

engedélyezési folyamat során akadályokba ütközzünk. 

 

A tárgyi ajánlatkérésre vonatkozóan 2 db ajánlat érkezett. 

 

1.) TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET (2112 

Veresegyház, Huba u. 43. sz.) ajánlata: bruttó 471.000 Ft, 
 

2.) ZÖLD BEREK BT. (2013 Pomáz, Tas utca 1. B. ép. 2. lház. 1. em. 102.) ajánlata: 

590.000- Ft (az ajánlattevő alanyi adómentes). 

 

Mindkét ajánlat tartalmazza az alábbiakat: 
 

• domborzati, földtani, víztani és ökológiai összefoglaló 

• térképek GIS alapon 

• források adatlapjai 

• források vízminőségi jellemzése, botanikai, zoológiai leírás 

• fotók 

• kezelési, hasznosítási és fejlesztési javaslatok. 

 

A 2017. június 1-jétől hatályos Beszerzések lebonyolítása szabályzata 4.a) pontja értelmében - 

tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő részszempontokat az ajánlatkérés során nem határozott meg 

-, így a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köteles az Önkormányzat 

szerződést kötni.  Megállapítható, hogy a fenti ajánlatok közül a kedvezőbb ajánlatot a 

TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET nyújtotta be. 

 

Tekintettel a fentiekre a beadott ajánlatok közül kérem Szada település forráskatasztere 

elkészítésére vonatkozó ajánlatok közül a TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS 

TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET bruttó 471.000 Ft összegű ajánlatának elfogadását a 

költségvetés dologi kiadásainak terhére, egyúttal javaslom az Egyesülettel történő szerződés 

megkötését.  

 

Az előterjesztés melléklete:  

1. sz. melléklet - TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ 

EGYESÜLET ajánlata 

2. sz. melléklet - ZÖLD BEREK BT. ajánlata 

(az ajánlatok az ajánlattevők üzleti érdekének védelme miatt kizárólag a képviselők és a 

bizottsági tagok részére kerülnek megküldésre)  

 

Szada, 2020. július 15. 

 

Pintér Lajos           

polgármester 



 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (VII. 23.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési forráskataszter elkészítése 

tárgyú ajánlattételi eljárás eredményességét megállapítva úgy dönt, hogy a Tavirózsa 

Környezet- és Természetvédő Egyesületet (2112 Veresegyház, Huba u. 43. sz.) minősíti nyertes 

ajánlattevőnek, felhatalmazva egyben a polgármestert az ajánlat szerinti bruttó 471.000 Ft 

összegű szerződés megkötésére.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 


