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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 24-én tartandó ülésére.  

 
 
N a p i r e n d: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ajánlati felhívása „Védterületek  
                         zöldfelületének karbantartása” tárgyában indított beszerzési eljáráshoz.   
                                                    
E l ő a d ó:       Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Drv Zrt. ajánlati felhívást küldött Önkormányzatunk részére, mely szerint az üzemeltetésé-
ben lévő védterületek zöldfelületének karbantartására kér árajánlatot, tekintve, hogy a kar-
bantartást a 2011. évtől kezdődően külsős vállalkozás bevonásával kívánja elvégeztetni. 
Levele mellékleteként megküldte a Lengyeltóti ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltető be-
rendezéseinek védterület listáját, mely az előterjesztés mellékletét képezi, (1 sz. melléklet) 
továbbá vállalkozási keretmegállapodás tervezetet. (2 sz. melléklet.)   
Lengyeltóti közigazgatási területén lévő védterületek együttes területe: 5530 m2.  
 
A védterületek listáját, valamint a vállalkozási keretmegállapodást áttanulmányozva kalku-
lációt készítettünk, hogy az előírt feladatok elvégzését önkormányzatunk saját dolgozóival 
hány Ft/m2 áron tudja elvégezni.  
A kalkuláció alapján -mely számol a munkabérekkel, járulékokkal, a gépköltségekkel, a hul-
ladék elszállításával- a m2-re eső karbantartási költség 30,5.-Ft/alkalom + Áfa, mely szerint 
a teljes költség 168.665.-Ft /alkalom + Áfa. 
 
A keretmegállapodás értelmében a Drv Zrt. által közölt megrendelést követően az összes 
védterület karbantartását 11 munkanapon belül kell elvégezni, valamint ezen túlmenően 
részletesen szabályozza a teljesítés, az ellenérték megfizetés, valamint a mellékkötelezett-
ségek, jogi kérdések témakörét, viszont véleményünk szerint némely pontban a szabályo-
zás nem egyértelmű, hiányos, melyek a következők:  
 

• Nincs meghatározva, hogy mekkora növényzet esetén történik a megrendelés. Sem 
a gépek állapota, sem a fogyasztási adatok, sem az emberi munkaerő szempontjá-
ból nem mellékes, hogy a növényzet mértéke mekkora. A javaslatunk az, hogy adott 
mérték (15 cm) felett a Vállalkozó jogosult legyen felárat felszámítani, melyet célsze-
rű az adott védterület teljes költségének összegéhez viszonyítva százalékos arány-
ban megállapítani. A növényzet magasságát a munka megkezdése előtt a munkate-
rület átadáson a Megrendelő és a Vállalkozó közösen tekintse meg és dokumentál-
ja.   

 
• III. 3 ponthoz: Nem számít hibás teljesítésnek, ha a Vállalkozó a minőségi, vagy 

mennyiségi hibát a II. 2. pont szerinti 11 munkanapos határidőn belül kijavítja, vagy 
megszünteti.   
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Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Drv Zrt-vel a „Védterületek 
zöldterületének karbantartása” tárgyában megkötendő Vállalkozói Keretmegállapodás vo-
natkozásában szíveskedjenek dönteni.    
 
 
Határozati javaslat:   
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlatot tesz a Drv. Zrt. üzemel-
tetésében lévő, Lengyeltóti területén található „védterületek zöldfelületeinek karbantartása” 
vonatkozásában a következő feltételekkel. Az ajánlat szerint a védterületek alkalmankénti 
karbantartása 30,5 Ft/m2, + Áfa, összesen: 168.665.-Ft/alkalom. + Áfa, bruttó: 210.831.-Ft. 
A Vállalkozói Keretmegállapodást a következő pontokkal kell kiegészíteni:  
 

•••• Amennyiben a növényzet magassága meghaladja a 15 cm-t, a Vállalkozó jogosult 
felárat felszámítani, melynek mértéke:  
- 15-20 cm-ig   +20%  
- 20-25 cm-ig   +40% 
- 25-30 cm-ig   +70% 
- 30 cm felett   +100%  
- elhanyagolt terület tisztítása (bozót- és cserjeírtás) +200%    
 

•••• A növényzet magasságát a munka megkezdése előtt a munkaterület átadáson a 
Megrendelő és a Vállalkozó közösen állapítja meg és dokumentálja.   

 
•••• III. 3 ponthoz: Nem számít hibás teljesítésnek, ha a Vállalkozó a minőségi, vagy 

mennyiségi hibát a II. 2. pont szerinti 11 munkanapos határidőn belül kijavítja, vagy 
megszünteti.   

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat, hogy a védterületek 
karbantartása vonatkozásában az ajánlatot a Drv. Zrt-hez 2011. február 28-ig benyújtsa.    
 
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Drv. Zrt. üzemeltetésében lévő, 
Lengyeltóti területén található „védterületek zöldfelületeinek karbantartása” vonatkozásá-
ban ajánlattételi lehetőségével élni nem kíván.   
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. február 15.                     
 
                                                                                                    Zsombok Lajos  
                                                                                                      polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  
 
 
 
 Melléklet:  

• Berendezések védterület listája  
• Vállalkozási Keretmegálapodás tervezet 


