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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/3184/2021. Tárgy: Javaslat a 2021. évi szúnyoggyén'tés légi gyérítéssel történő
kiegészitésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 163/2020. (XII. 10. ) számú határozatával döntött a 2021. évi szúnyoggyérités Dunavarsány
városra eső bruttó 2. 878.626 Forint költség elfogadásáról.

A légi gyérítés a 2020. évtöl megszűnt, helyette foldi kémiai és biológiai gyérítésre került sor. Az országos
tisztiföorvos 2021.05.21-ei 25443-2/2021/KBKHF számú határozatában ismét engedélyezte a piaci szereplők részére
is a légi áton történő irtást. Szigetszentmiklós város polgármesterének 2021. június 1-jén kelt levelében (1. számú
melléklet) foglaltak alapján az eredetileg jóváhagyott 3 foldi kémiai+3 biológiai gyérités 2 légi, 2 foldi és 1 biológiai
kezelésre történő módosításával a Dunavarsány városra esö bruttó 2. 878.626 Forint költség változatlan marad. A
módosításoknál figyelembevételre kerültek az Országos Katasztrófavédelem által a szezon elején elvégzett, és az év
folyamán elvégzendö kezelések is.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szólá 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárél szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva
a) a Képviselő-testület 163/2020. (XII. 10.) számú határozatával elfogadott 3 fBIdi kémiai és 3 biológiai gyérítést
tartalmazó 2021. évi szúnyoggyérités 2 légi, 2 foldi és 1 biológiai gyérítésre történő módosítását és a
szúnyoggyérités Dunavarsány Város Onkormányzatára eső változatlan, bruttó 2.878.626 forint összegét
elfogadom;
b) az a) pont szerinti módosítás elfogadásáról Szigetszentmiklós Város polgármesterét tájékoztatom, a további
szükséges intézkedéseket megteszem.

Határidő: azonnal

Felelos: Polgármester

Az előterjesztést készítette: Hajdu-Boros Barbara müszaki ügyintéző

Mellékletek: Szigetszentmiklós város polgármesterének tájékoztatása

Dunavarsány, 2021. június 10.
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Szigetszentmiklós Város

Polgármestere

2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 2.

E Cím 2311 SzÍgetszentmiklós, Pf. 40.
BTelefon 3< (24) 505-504
n Fax 16 (24) 505-500

S E-mail varoshaza@szigetszentmikJos. hu

Szima: SZSZMPH/11/17 , 2021

Ugyintézí: Bereczné Gombos Kata

Tárgy: Tájékoztatás 2021. évi szúnyoggyén'tésről
légi gyéritéssel kiegészítre

Tisztelt Polgármester Asszony / Ür!

A 2021. április 29-i levelem kiküldése óta jelentős változás következett be a
szúnyoggyérités terén, mellyel kapcsolatban engedje meg, hogy ezúton tájékoztassam:

Szigetszentmiklós Város Onkormányzata "Szúnyoggyérités 2021. " tárgyú
közbeszerzési eljárása a 208/2021. (VI.03.) sz. Önkormányzati Határozat alapján
eredménytelen. Mivel egyik ajánlattevő sem bocsátotta az ajánlati biztosítékot határidőre az
ajánlatkérő részére, így kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, emiatt a Kbt. 75. § (1) b)
pontja alapján az eljárás eredménytelen.

Orömmel tájékoztatom azonban, hogy dr. Müller Cecilia országos tisztiföorvos 2021.
május 21-i 25443-2/2021/KBKHF sz. határozatában ismét engedélyezte a piaci szereplők
részére is a légi úton torténő szúnyogirtást. Az elsö eredménytelen közbeszCTzési eljárás után
azonnal megkezdtük az előkészületeket az újabb közebszerzési eljárás kiirására, melyet a
fenti engedély tudatában már ki is egészítettük a légi irtás beszerzésével is. Egyeztetve
szakértőnkkel, elkészitettük az egyes telepűlésekre vonatkozó újabb táblázatot, kiegészítve azt
a légi irtás költségeivel, mindezt úgy, hogy a telqriilések által vállalt éves keretbe továbbra is
beleférjünlc. Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy az eredetileg jóváhagyott 3 földi kémiai + 3
biológiai gyéritést módositottuk 2 légi, 2 íoldi és 1 biológiai kezelésre, ill. egyes településeken
le kellett csökkentenünk a légi irtás területi meimyiségét, hogy az adott település vállalt
fedezetébe is beleférjűnk. (Isd. csatolt táblázatot, pirossal jelölve a csökkentett területek.) A
fenti módosításnál figyelembe vettük a szezon elején elvégzett és továbbra is várható OKF-es
kezeléseket is.

Kérem, a csatolt táblázat szerinti légi irtis elfogadását és az egyes típusú kezelések
gyakoriságának módosítását írásban 2021. június 15-ig visszaigazolni sziveskedjenek,
hogy el tudjuk készíteai a 2021.02. 10-én kelt megbizási szerződés módosítását a
közbeszerzési eljárás lezártáig.

A fentiekkel kapcsolatban kérdés esetén állok szives rendelkezésükre, kérem tajékoztatásom
elfogadását és mielőbbi válaszadást,

Szigetszentmiklós, 2021. június :.'.' ^."^.
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Az ügyfétfogadás általános rendje; Hclfón:
Szerdán:

Pénteken:

13. 00-161 18.00-ig
8.00-tól 12.00-igés 13.00-tol 16.00-ig
8.00-tól 12.00-ig
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Melléklet:

2021. évre tervezett maximális bnittó

költségek ~ légi gyérítéssel kiegészítve

Tájékoztatásul kapják:
Aporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Ráckeve,
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Taksony, Tököl
települések Polgánnesterei
Irattár
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