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Hattn o zati j av as|at a bizottság szźmláta..

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja

a Képviselő-testiiletnek az

előterjesztés

mestźLrwa|ását'

Tlszľnr,ľ KÉpvrsnr-Ő.ľnsľtir,nľ!
A Képviselő-testĹilet 27412011. (VI. 16) számú hatfuozatában felhatalmazott munkacsopoľt a
f}II. XII. 5-ei ülésénértékeltea ,,fatelepítésés 3 éves fenntartás'' tárgyában beéľkezett
pźl|yázatokat.

A legalacsonyabb ĺisszegrí ellenszolgáltatást kérłĺajánlattevo ajźn|ati iíra nettó 4.933.200 Ft +
AFA, a 3 éves ápolás költsége évente 704.700 Ft + AFA. A munkacsoport javasolta a
Vrĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak az aján|at elfogadását.

A

munkacsopoľt an, javaso|ja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi költségvetésben
biztosított bruttó 10.000,0 e Ft teljes egészébenfaültetésre, valamint aYajda Péter utcai osztó
sávban, cserje telepítésrelegyen felhasználva, és a további 3 éves ápolás költsége a
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mindenkori k<iltségvetésben tervęzęnđőés 2014-ig váIIaIt faültetési, kĺirnyezetvédelmi
céltaľtalékéves bruttó 10.000"0 e Ft terhére töľténjen, valamint a 20|5. évi kĺiltségvetés
terhére.

Ez aú'jelenti 27%o-os éÍé.ľal'szálno|va, hogy a már elfogadott ajánlattal a20|1. évi bruttó
10.000,0 e Ft-os eLőírźtnyzatból lekötött lenne 6.265,2 e Ft, így még további ültetésľe

beszerzési kiíľásľakerĹilhetne bruttó összegben 3.734,8 e Ft (nettó összegben 2.940,8 e Ft).
Az elfogadott ajánlatban szereplő 3 éves ápolás évenként,104'7 e Ft+áfa (összesen évęnként
895'0 e Ft ) összegre a munkacsoport javasolja, hogy a tęsttilet a kiÍizetésévére( 2015. év
vé géi g) v áIIaIj a az eIó zetes kötelezettsé get.

E szerint a20I1. évi faültetési előirényzat teľhérebiĺosítjaa87 db fa telepítésiköltségét,

továbbá a Vajda Péter utcai osztósávban cserjék telepítését.A 2013-20|4. évi faültętési
e|őirźnyzatbő| a 87 db fa 2 éves fenntaľtási költségét, a 2015. évi költségvetés terhére a 87 đb
fa 3. évi fenntartási költségénekfedezetét.

Kéľema Képviselő-testůĺlete t az a|áhbi határ ozati j avaslat

elfo gadás áľa.

Ha'rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1.

a 44412011. (xI.3) számuhattrozatźnak2. pontját az a|źlbbiak szerint módosítja:
,,2. fe|kéri a polgármestert a Mátyás téľközelében27 đb10 cm törzsátmérőju, (30-35
cm kerĹiletrĺ) fa telepítéséreés 3 éves fenntartásaľa, aTisfuiselő-telep területén 48 db
8 cm tcjľzsátméróju, (20-25 cm keľĹiletti), aSzázados úton 12 đb8 cm törzsátmérojufa
telepítéséreés 3 éves fęnntaľtásaľa,,,továbbáa Vajda Péter utcai osztó sttvban cserje

telepítésre,egy éves fenntartdssal, kozbeszeľzési értéIúatártel nem érő beszerzési
eIj ár ás l eb onyo lítá sáÍa.,,

2.

a 444120|1. (XI.3) szźlmű,hatźtrozatźnak3. pontját az a|ábbíak szeľint módosítja

A

növények beszerzéséhezaz idei évi faültetési előírźnyzatfelhasználása
érdekében és a beszerzési e|jáľás fedezetének biztosításához az onkoľmáĺyzat és a
Polgiírmesteľi Hivatal kiadás 11107-01 címĺőlaKomyezetvédelmi Alap, fapótlási
céItaÍtalékzáĺo|t kiadási eIőirźnyzatźia zźrolás alól feloldja és egyben 10.000 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11601 dologi előírźnyzat címľe.
,,3. a.l

b.l afaápoIás címén20|5. évig évente nettő 704,7 e Ft-ra, valamint a cserjék źryo|ásfua
2012-2013. évľemaximum 600,0 ę Ft+áfa ĺisszegľeelőzetes k<jtelezettséget vźtIIaI a
köľnyezetvédelmi és a faültetési céltaľtalékterhére.''

3,

a 444 l 201 1 . (XI. 3) szétmíhatáĺozatźnak 4.-5 . pontj át visszavonj a.

4.

felkéľia polgĺáľmesteľt, hogy
vegye figyelembe.

a költségvetés következő módosításakoľ a fentieket
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