Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Mőszaki iroda
ELİTERJESZTÉS
Aszód, Város vasúton túli területek belterületbe vonásának tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Aszód, külterület 022/2,3; 023/2; 027; 0121-0135; 0135/1,4-7 hrsz.-ú földrészletek más célú hasznosításával és
belterületbe vonásával kapcsolatos engedélyezési eljárás folyamatában, a Körzeti Földhivatal hiánypótlásra
szólított fel.
A termıföld védelmérıl szóló 2007. évi. CXXIX. törvény, (továbbiakban Tfvt.) 12.§ (2) bekezdés c. pontja
értelmében, a más célú hasznosítás iránti kérelem talajvédelmi tervet is kell tartalmazzon. A belterületbe vonás
és az ezzel összefüggı, más célú hasznosítás iránti kérelmünk nem tartalmazta a területre a talajvédelmi tervet.
Elızetes egyeztetés eredményeként, az említett dokumentáció, külsı szakosodott cég közremőködésével, 70.000
Ft.+ Áfa összegért elkészíthetı.
Mellékeljük a talajvédelmi terv elkészítésére az ajánlattételi felhívást, mellyel a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési minisztérium honlapján elérhetı, ilyen jellegő szolgáltatást nyújtó cégeket, személyeket
keresünk meg.
A hiánypótlásnak megfelelıen a Tfvt.15§ (2) bekezdésére hivatkozva a belterületbe vonási kérelemnek
tartalmaznia kell a kérelem megalapozottságának indoklását képviselı-testületi döntés formájában, valamint
olyan jellegő nyilatkozatot, miszerint a kérelmezett földrészleteket a településszerkezeti tervben meghatározott
célra kívánja az önkormányzat 4 éven belül felhasználni.
Tisztelt Képviselı-testület!
A felsoroltakra tekintettel, javasoljuk a talajvédelmi terv elkészítésére az ajánlattételi felhívás jóváhagyását,
valamint a megjelölt összeg biztosítását. Amennyiben az Önkormányzat a fedezetet jóváhagyja, úgy az
ajánlatokat a Polgármester bontja az „értékhatár alatti beszerzések szabályzata” szerint.
A kérelmezett földrészletek használatára vonatkozóan ismertetjük azt a tényt, hogy jelen állás szerint a
megnevezett földrészletek 80%-nak használata, a településszerkezeti tervben meghatározottak szerint történik.
Aszód, 2010. január 19.
Sztán István
Polgármester

Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzat Képviselı–testülete, a vasúton túli külterületek 022/2,3; 023/2; 027; 0121-0135;
0135/1,4-7 hrsz.-ú földrészletek más célú hasznosítását és belterületbe vonását, a terület infrastrukturális
fejlesztésére tekintettel, megalapozottnak és indokoltnak tartja. A talajvédelmi terv elkészítésére az ajánlattételi
felhívást elfogadja és az elkészítésére a becsült 70.000 Ft +Afa összeget a …………….terhére biztosítja.
Ugyanakkor kimondja, hogy a kérelmezett földrészleteket a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4
éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.
Felelıs:
Határidı:
Sztán István sk.
Polgármester

Kissné Kulybus Gizella sk.
címzetes fıjegyzı

AJÁNLATI FELHÍVÁS
Aszód vasúton túli területeinek belterületbe vonásához és más célú hasznosításához talajvédelmi terv
elkészítésére
A beszerzés tárgya, mennyisége, a beszerzés mőszaki leírása, illetıleg a minıségi és teljesítménykövetelményei
Aszód külterület 022/2,3; 023/2; 027; 0121-0135; 0135/1,4-7 hrsz.-ú földrészletek más célú hasznosítására
talajvédelmi terv elkészítése és jogszabályi megfeleltetése.
Az árajánlat összeállításához a helyszín megtekinthetı elızetesen telefonon történt egyeztetés alapján.
Kapcsolattartó személy a tervezés megrendelıjének képviselıje, Pálinkás Csilla a Polgármesteri Hivatal mőszaki
irodavezetıje. Tel. (30) 3033716.
Az ajánlatot az alábbiakban meghatározott feltételek mellett kérjük megküldeni, annak megjelölésével, hogy
esetleges együttmőködés esetén milyen határidıre vállalják a terv elkészítését.
Az ajánlat benyújtási határideje
Az ajánlatot zárt borítékban, legkésıbb 2010. február15. hétfı 12 óráig a Mőszaki Irodánkban, átvételi
elismervény ellenében kérjük leadni. Határidın túl érkezett ajánlatot nem tudunk figyelembe venni.
A zárt borítékra kérjük ráírni:
- az ajánlattevı megnevezését és
- „Aszód vasúton túli terület talajvédelmi terve.”.
Az ajánlatok bontása a Mőszaki Irodában a soron következı Közbeszerzési Bizottsági ülésen történik. Az
ajánlatok bontásakor az ajánlatevık jelen lehetnek. A nyertes ajánlattevıt a Képviselı-tetsület választja ki a
Bizottsági ülést követı Képviselı-tetületi ülésen.

A tervezett szerzıdéskötés ideje
A nyertes ajánlattevı(k) kiválasztását követı 1 héten belül.
A teljesítés határideje
A munkák befejezési határideje 2010.április 20.
A teljesítés helye
Aszód, Gödöllı irányában a vasúton túli megjelölt területek.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
A munka elvégzését követıen Vállalkozó teljesítésigazolást nyújt be Megrendelı felé. Megrendelı részérıl
mőszaki témában illetékes személy aláírásával ellátott teljesítés igazolás alapján Vállalkozó kiállítja a számlát. A
számla kiegyenlítésének határideje 30 nap.
A Megrendelı Aszód Város Polgármesteri Hivatal
Benyújtandó dokumentumok
Az ajánlattételhez ajánlattevınek mellékelnie kell büntetıjogi felelıssége tudatában tett írásbeli nyilatkozatát
arról, hogy
végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csıd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérı székhelye szerinti helyi adó hátralékkal nem
rendelkezik;
a 2010.április 20-i határidıt tartani tudja
Aszód, 2010. január 19.
Sztán István
Polgármester

