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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Kovács Edina

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez
Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási
munkálatainak elvégzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (4400 Nyíregyháza,
Hősök tere 5. „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodási
Társulás Településeinek Szilárdhulladék Lerakók Rekultivációja” elnevezésű, KEOP2.3.0/2F/09-2010-0031 számú nyertes pályázata keretében a Tiszavasvári kommunális
hulladéklerakó telep (Tiszavasvári, 0302 hrsz-ú ingatlan) is rekultiválásra került, a megye több
hulladéklerakójával együtt. A rekultivált hulladéklerakók a rekultivációt követően az
Önkormányzatok kezelésében maradtak.
A rekultivációt követően a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet előírásai alapján utógondozás szükséges,
melynek legfőbb elemei a terület karbantartása; illegális hulladéklerakás megelőzése; telepített
monitoring kutak vizsgálata; hulladéklerakó tömörödésének folyamatos mérése; a megközelítésére
szolgáló utak ellenőrzése; növényzet karbantartása, kaszálás; illetve egy mindenre kiterjedő éves
összefoglaló, kiértékelő jelentés elkészítése. Az említett pályázat kizárólag a rekultivációra
vonatkozó tervek, illetve a kivitelezés elkészítését tartalmazta, az utógondozási feladatok elvégzését
nem. Így azt minden Önkormányzatnak saját erőből kell megoldania.
A Tiszavasvári kommunális hulladéklerakó telepre vonatkozóan a Tiszántúli Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 475/20/2009. számon a rekultivációra vonatkozó
engedélyt és egyben kötelezést adott ki. A rekultivációra készített terv, illetve az erre kiadott
engedély alapján a Tiszavasvári kommunális hulladéklerakó telepet 2 ütemben szükséges
rekultiválni. Jelen esetben a hulladéklerakó 1. ütemének befejezése történt meg.
A kötelezés alapján a rekultivációt követően a Tiszavasvári kommunális hulladéklerakó telep
utógondozása szükséges, mely utógondozási időszakban folyamatosan figyelemmel kísérjük a
hulladéklerakó állapotát 10 éven keresztül. Amennyiben az eredmények arra utalnak, a 10 évet
követően valósítható meg a hulladéklerakó rekultivációjának 2. üteme.
Így az 475/20/2009. számú engedély, továbbá a rekultivációt követő utógondozásra vonatkozó
kezelési utasítás alapján, 10 éven keresztül a következő feladatokat szükséges Tiszavasvári Város
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Önkormányzatának, mint kötelezettnek elvégeznie:
-

hulladéklerakó területének kaszálása, karbantartása
esetleges felszíni süllyedések pótlása, felszín kiegyenlítése
felszíni süllyedés évi 1 alkalommal történő mérése
lerakó környezetében lévő monitoring kutak vízszintmérése
napi szintű csapadékmennyiség, páratartalom és hőmérséklet mérése
lerakóhoz vezető út karbantartása
éves összefoglaló jelentés elkészítése és megküldése az illetékes Felügyelőség részére

Az utógondozási feladatok elvégzésére ajánlatkérő leveleket küldtem meg három,
környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozás részére, mivel az utógondozási feladatok végzése
nagyrészt környezetvédelmi jellegű feladatokból áll.
Az ajánlatok a megadott határidőig beérkeztek. A fent felsorolt feladatok közül a terület kaszálását,
illetve a felszínsüllyedésből fakadó pótlási feladatok elvégzését az árajánlatok megadása során
mindhárom vállalkozás kihagyta, melyet szóbeli kiegészítésük során azzal indokoltak, hogy ezen
feladatokat az Önkormányzat akár a közmunka program keretében gazdaságosan el tudja végezni,
így mindhárom árajánlat kizárólag a szakmai feladatok elvégzésére szorítkozik.
A beérkezett ajánlatok a következőek:
1. ajánlat: NNK Kft.

nettó
bruttó
nettó
bruttó
nettó
bruttó

2. ajánlat: Szabó Anita e.v.
3. ajánlat: Tender Terv Kft.

850.000-,Ft/év
1.079.500-, Ft/év
640.000-,Ft/év
640.000-,Ft/év
735.000-,Ft/év
933.000,-Ft/év

Az Önkormányzat áttekintve az ajánlatokat arra az elhatározásra jutott, hogy ismételten árajánlatot
kér az ajánlattevőktől a terület kaszálásának vonatkozásában is. Ennek fő oka, hogy a közmunkások
kaszálásra történő biztosítása igen bizonytalan, továbbá ilyen hosszú távon nem tudja az
Önkormányzat minden kétséget kizáróan megoldani ezen feladat biztonságos elvégzését.
Az ajánlattevők a kaszálási feladatokkal kiegészítve az ajánlatukat, újabb árajánlatokat küldtek
meg, melyek a következőek:
1. ajánlat: NNK Kft.

nettó
bruttó
nettó
bruttó
nettó
bruttó

2. ajánlat: Szabó Anita e. v.
3. ajánlat: Tender Terv Kft.

1.165.000-,Ft/év
1.479.550-,Ft/év
835.000-,Ft/év
835.000-,Ft/év
970.000-,Ft/év
1.231.900-,Ft/év

Mindhárom ajánlattevő a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet szerinti évente 2 alkalommal előírt
kaszálási feladatra nyújtotta be árajánlatát. Amennyiben az időjárási viszonyok szükségessé teszik,
abban az esetben lehetőség nyílik külön megegyezés alapján újabb kaszálási tevékenységet
megrendelni. Az Önkormányzat részéről ez elfogadható, mivel akármilyen száraz időjárás is
várható, évente 2 alkalommal a tapasztalatok alapján is szükséges a kaszálás elvégzése. Így mivel
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csak 2 alkalmi kaszálásra nyújtottak be az ajánlattevők ajánlatot, az Önkormányzat nem károsodhat,
mivel a többletkaszálás díját csak esősebb időszakban kell felvállalnia.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen
az utógondozási munkálatok elvégzéséről döntést hozni. Javaslom, hogy a 3 ajánlat alapján a
pénzügyileg legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a testület.
Tiszavasvári, 2014. május 26.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2014. (V.29.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási
munkálatainak elvégzéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) A rekultivált terület utógondozási munkálatainak elvégzésére Szabó Anita egyéni
vállalkozóval (4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 31. sz.) köt szerződést bruttó 835.000-,Ft
díj ellenében.
2) Felkéri a polgármestert, hogy
- Szabó Anita egyéni vállalkozóval kösse meg a szerződést
- a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.
3) Felkéri a jegyzőt, hogy a fedezet biztosítására módosítsa a költségvetési rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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