
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. november 30-án tartandó ülésére
„Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkák” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony város közterületein 38 db platánfa, 14 db tölgyfa és 449 db vadgesztenyefa
növényvédelmi munkáit kell elvégeztetnünk minden évben a megjelenő kártevők ellen.
Önkormányzatunk évek óta a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.-vel kötött szerződést a munka
elvégzésére vonatkozóan, utoljára 2020. november 23.-án. A szerződésben rögzített fákat
évente 2 alkalommal kell permetezniük a rovarok rajzásától függően. Tapasztalat alapján a
permetezés nem hoz megfelelő eredményt, ugyanis az időjárási körülmények (szél, csapadék)
és a kártevők rajzásának megállapítása jelentősen befolyásolják a védekezést.
Növényvédelmi szakemberek tájékoztatása szerint az új injektálásos technológia hatásosabb a
megjelenő kártevők ellen, mivel a hatóanyag a fában mindenhova elér. A kezelés kevésbé
függ az időjárástól és nem veszélyezteti a közterület használóit. Az injektálást 2-4 évente kell
elvégeztetni ugyanis hosszútávú tartamhatást eredményez.
Az összesen 501 db fa kártevő elleni védelmét ezentúl injektálásos technológiával szeretnénk
megoldani.

Beérkezett árajánlatok:

Termék neve Mennyiség
(db)

Ujvári Péter
Csaba ev.

Bruttó ár (Ft)

Növényvilág
Magyarország

Kft.
Bruttó ár (Ft)

Bálint Endre ev. és
Sschüller Ákos ev.
(alanyi adómentes)

Bruttó ár (Ft)
Platánfák injektálása 38 524 400 513 000 484 800
Tölgyfák injektálása 14 193 200 189 000 168 000
Vadgesztenyefák inj. 449 6 196 200 6 061 500 5 810 400
Kiszállási díj - - - 234 000
Áfa 27% 1866726 1 826 145 327 995
Összesen: 501 8 780 526 Ft 8 589 645 Ft 7 025 195 Ft

Kérjük szíves döntésüket!

Határozati javaslat:
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város területén szükséges
növényvédelmi munkák injektálásos technológiával történő elvégzésével ……………….…-t
(Cím: ……………….) bízza meg. Biztosítja a bruttó …………….,- Ft vállalkozási díjat
2022. évi költségvetése terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a növényvédelmi munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási
szerződést készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző

Gárdony, 2021. november 24.

Tóth István
polgármester

készítette: Écsi Zsanett szervező


