
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

„Nagyvirágú tóalma invazív növény eltávolítása” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az

FE-08/KTF/2675-3/2020. számú határozatukban kötelezik Gárdony Város Önkormányzatát, a

Gárdony 189/2 hrsz.-ú ingatlanon fellelhető inváziós növényfaj - nagyvirágú tóalma

(Ludwigia grandiflora) – eltávolításra, majd ezt követően fekete fólia lehelyezésével a növény

további fertőzésének megakadályozására.

A növény mechanikai eltávolítását 2020. május hónapban elvégeztettük, a fóliázásra

vonatkozóan azonban a határidő meghosszabbítását kértük a Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztálytól. A fóliázási munka elvégzésének határideje 2021. március

31-re módosult.

2021. januárban az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és

terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendeletben, valamint a

408/2016. (XII.13.) kormányrendeletben foglaltakra hivatkozva megkerestük az

Agárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályát és közreműködésüket kértük az invazív

növény terjedésének megakadályozásában, végleges kiirtásában, azonban válaszlevelükben

arról tájékoztattak, hogy ilyen célra állami forrást az önkormányzatok részére nem tudnak

biztosítani.

Ezt követően a fóliázási munkákra árajánlatokat kértünk be.

Beérkezett árajánlatok:
F+F Kkt.,

Dunaújváros
Frits János,

Kápolnásnyék
Pegáz Kft.,

Perkáta
Vízfolyás bal parti sávján járó út készítése
– kitermelt iszap átkarolása és depózása

81 000 65 000 73 000

Érintett mederszakasz gépi profilozása -
előkészítő földmunka a fóliázáshoz.

155 000 140 000 200 000

Vastag fekete fólia terítése és rögzítése az
árokfolyás fenekén.

312 000 295 000 375 000

Fólia leterhelése zúzott kővel 462 000 435 000 515 500
Mindösszesen nettó: 1.010.000 Ft + Áfa 935.000 Ft + Áfa 1.163.500 Ft + Áfa
Mindösszesen bruttó: 1.282.700 Ft 1.187.450 Ft 1.477.645 Ft

Kérjük szíves döntésüket!
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a ………………………...-t

(Cím: …………………………………………...), hogy a Gárdony 189/2 hrsz.-ú ingatlanon

lévő patakmederben fekete fóliával történő árnyékolással megakadályozza a nagyvirágú

tóalma inváziós növény tovább terjedését és az élővizek további elfertőzését.

Felkéri a polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: a munka megrendelésére: azonnal

szerződés aláírására: folyamatos

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. március 9.

Tóth István
polgármester

készítette: Écsi Zsanett szervező


