Martfű Város Polgármesterétől
5435 Martfű, Szent István tér 1.
tel: 56/450-222; fax: 56/450-853, e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Előterjesztés
Előirányzat biztosítására a közterületen keletkezett Zöld hulladék lerakó kialakítására és 442es melletti út területrendezésére

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 21-i ülésére

Előkészítette: Szász Éva jegyző, Műszaki Iroda dr. Molnár György irodavezető
Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság
Döntéshozatal: egyszerű többség
Tárgyalás módja: nyilvános ülés
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Tisztelt Képviselő- testület!
2020. június 04-én személyes megbeszélésen vettem részt, jegyző asszonnyal és a Műszaki
Iroda vezetőjével a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályán. A megbeszélés elsősorban a 1658/1 és 1659/1 (Kövér Major)
hrsz-ú területeken talált földkupacok hulladéknak minősüléséről és a település közterületein,
önkormányzati tulajdonú ingatlanjain keletkező hulladékokkal kapcsolatos elhelyezésről,
elszállításról folyt.
A megbeszélésen tájékoztattak bennünket arról, hogy a közterületen keletkezett zöld
hulladékot nem lehet belterületen gyűjteni, tárolni, csak kizárólag külterületen legfeljebb 1
évig. Így az AC Raktár területén történő zöldhulladék gyűjtést is megszüntettük.
A zöldhulladék lerakó kialakítása szükséges figyelemmel arra, hogy a település közterületein
keletkező levél, fakivágás mennyisége olyan jelentős, hogy azt valahová el kell helyeznünk.
A zöldhulladék lerakó megoldást jelenthet a szociális tűzifa tárolására is, mely jelenleg
szintén nem megoldott.
A 442-es főút mellett megtervezésre került egy kerékpárút, mely a Zsófi- halom úthoz
csatlakozik és ennek a kerékpárútnak a kialakításához szükséges tereprendezést kívánjuk
elvégezni.
Az árajánlatot a Martfű, 442-es főút mellett található 090/10 és 090/2 hrsz-ú területen
területrendezési munkák elvégzésére és a Martfű, 442-es főútról leforduló 087 hrsz-ú úton
mart aszfalttal ellátott útburkolat és az út jobb oldalán található 090/2 hrsz-ú területen 1000
m2 nagyságon zöld hulladéklerakó helyen mart aszfalttal ellátására kértük.
Az önkormányzat három gazdasági társaságtól kért árajánlatot:
1. R.S. Gép-Bont Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, József körút 69.
fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-296766, adószám: 25928271-2-42, képviseli: Rácz Edit
Bettina ügyvezető)
2. D+V TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5000 Szolnok, Kőműves utca 1.
A. ép., cégjegyzékszám: 16-09-017879, adószám: 26289964-2-16, képviseli: Kuti
György ügyvezető)
3. FUKSZ '96 Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 5000 Szolnok, Fűrész u. 4., cégjegyzékszám: 16-09-004102, adószám:
11278580-2-16, képviseli: Rácz Sándor ügyvezető)
Az ajánlattevők ajánlatai az alábbiak:
R.S. Gép-Bont Kft.
nettó ár
Megnevezés
Ft
Martfű, 442-es főút mellett található 090/10 és 090/2
8.000.000,hrsz-ú területen területrendezési munkák elvégzés
Martfű, 442-es főútról leforduló 087 hrsz-ú úton mart
aszfalttal ellátott útburkolat és az út jobb oldalán
31.500.000,található 090/2 hrsz-ú területen 1000 m2 nagyságon
zöld hulladéklerakó helyen mart aszfalttal ellátása
39.500.000,Összesen:
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27 % ÁFA
Ft

bruttó ár
Ft

2.160.000,-

10.160.000,-

8.505.000,-

40.005.000,-

10.665.000,-

50.1650.000,-

D+V TEAM Kft.
nettó ár
Megnevezés
Ft
Martfű, 442-es főút mellett található 090/10 és 090/2
10.000.000,hrsz-ú területen területrendezési munkák elvégzés
Martfű, 442-es főútról leforduló 087 hrsz-ú úton mart
aszfalttal ellátott útburkolat és az út jobb oldalán
35.000.000,található 090/2 hrsz-ú területen 1000 m2 nagyságon
zöld hulladéklerakó helyen mart aszfalttal ellátása
45.000.000,Összesen:

27 % ÁFA
Ft

bruttó ár
Ft

2.700.000,-

12.700.000,-

9.450.000,-

44.450.000,-

12.150.000,-

57.150.000,-

FUKSZ '96 Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
nettó ár
27 % ÁFA
Megnevezés
Ft
Ft
Martfű, 442-es főút mellett található 090/10 és 090/2
9.000.000,2.430.000,hrsz-ú területen területrendezési munkák elvégzés
Martfű, 442-es főútról leforduló 087 hrsz-ú úton mart
aszfalttal ellátott útburkolat és az út jobb oldalán
33.000.000,8.910.000,található 090/2 hrsz-ú területen 1000 m2 nagyságon
zöld hulladéklerakó helyen mart aszfalttal ellátása
42.000.000,- 11.340.000,Összesen:

bruttó ár
Ft
11.430.000,-

41.910.000,53.340.000,-

Összességében legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlatot az R.S. Gép-Bont Kft. adta.
Mellékelem az ajánlatkérőhöz csatolt vázrajzot.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdés negyedik fordulata
értelmében a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére
és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
A fent megjelölt négy várható kötelezettségvállalásra az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 16.
mellékletében az általános tartalékon belül biztosítjuk a fedezetet, a dologi kiadás karbantartás
terhére kerül könyvelésre.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
Martfű, 2020. október 19.

Dr. Papp Antal
polgármester

oldal 3 / 5

oldal 4 / 5

Határozati javaslat
Martfű Város Önkormányzata Képviselő- testületének
……./2020. (…….) határozata
Előirányzat biztosítása a közterületen keletkezett Zöld hulladék lerakó kialakítására és 442-es
melletti út területrendezésére
1. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületen
keletkezett Zöld hulladék lerakó kialakítására és 442-es melletti út területrendezésére
vonatkozó előterjesztést.
2. A Képviselő-testület az alábbi felhalmozási kiadások előirányzatának fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 16. melléklet általános tartalékkerete terhére biztosítja:
nettó ár
Ft

27 % ÁFA
Ft

bruttó ár
Ft

8.000.000,-

2.160.000,-

10.160.000,-

31.500.000,-

8.505.000,-

40.005.000,-

Megnevezés
1. Martfű, 442-es főút mellett található
090/10 és 090/2 hrsz-ú területen
területrendezési munkák elvégzés
2. Martfű, 442-es főútról leforduló 087
hrsz-ú úton mart aszfalttal ellátott
útburkolat és az út jobb oldalán található
090/2 hrsz-ú területen 1000 m2
nagyságon zöld hulladéklerakó helyen
mart aszfalttal ellátása
Felelős: polgármester

Értesülnek:
1. Valamennyi képviselő, helyben
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
3. Műszaki Iroda, helyben
4. Pénzügyi és Adóügyi Iroda, helyben
Martfű, 2020. október 21.

Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva jegyző
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