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A Képviselő-testĹilet 27412011. (VI. 16) számú hatfuozatában felhatalmazott munkacsopoľt a
f}II. XII. 5-ei ülésén értékelte a ,,fatelepítés és 3 éves fenntartás'' tárgyában beéľkezett
pźl|yázatokat.

A legalacsonyabb ĺisszegrí ellenszolgáltatást kérłĺ ajánlattevo 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 egészében faültetésre, valamint aYajda Péter utcai osztó
sávban, cserje telepítésre legyen felhasználva, és a további 3 éves ápolás költsége a
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|1. december 1 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a faültetési előiľányzat felhaszná|ása tárgyálban hozott 444l20Ll.
fiI.3) számú KT határozat mĺídosítáłsára.

A napiľenđet lyitlzárt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszeľíi/ldgĺgí!ęlt
szav azatíobb sé g szfü sé ge s.
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Hattn o zati j av as|at a bizottság szźmlát a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
mestźLrwa|ását'



mindenkori k<iltségvetésben tervęzęnđő és
céltaľtalék éves bruttó 10.000"0 e Ft terhére
terhére.

2014-ig váIIaIt faültetési, kĺirnyezetvédelmi
töľténjen, valamint a 20|5. évi kĺiltségvetés

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 kiíľásľa kerĹilhetne 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 kiÍizetés évére ( 2015. év
vé géi g) v áIIaIj a az eIó zetes kötelezettsé get.

E szerint a20I1. évi faültetési előirényzat teľhére biĺosítja a87 db fa telepítési költségét,
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.

Kéľem a 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 téľ közelében27 đb 10 cm törzsátmérőju, (30-35
cm kerĹiletrĺ) fa telepítésére és 3 éves fenntartásaľa, aTisfuiselő-telep területén 48 db
8 cm tcjľzsátméróju, (20-25 cm keľĹiletti), aSzázados úton 12 đb 8 cm törzsátmérojufa
telepítésére és 3 éves fęnntaľtásaľa,,,továbbáa Vajda Péter utcai osztó sttvban cserje
telepítésre, egy éves fenntartdssal, kozbeszeľzési értéIúatárt el nem érő beszerzési
eIj ár ás l eb onyo lítá sáÍ a.,,

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

,,3. a.l A növények beszerzéséhez az idei évi faültetési előírźnyzat felhasználása
érdekében és a beszerzési e|jáľás fedezetének biztosításához az onkoľmáĺyzat és a
Polgiírmesteľi Hivatal kiadás 11107-01 címĺől aKomyezetvédelmi Alap, fapótlási
céItaÍtalék záĺo|t kiadási eIőirźnyzatźi a zźrolás alól feloldja és egyben 10.000 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11601 dologi előírźnyzat címľe.

b.l afaápoIás címén 20|5. évig évente nettő 704,7 e Ft-ra, valamint a cserjék źryo|ásfua
2012-2013. évľe maximum 600,0 ę Ft+áfa ĺisszegľe előzetes k<jtelezettséget vźtIIaI a
köľnyezetvédelmi és a faültetési céltaľtalék terhére.''

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

4. felkéľi a polgĺáľmesteľt, hogy a költségvetés következő módosításakoľ a fentieket
vegye figyelembe.



Felelős: Polgármester
Hataľidő: 1-3. pontok esetén2011. december 15., a 4.pont esetén az önkormányzat

kĺiltségvetésének következő módosítása

A diintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. deosmbor 5.
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