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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szennyvíztelep bővítésére és korszerűsítésére elnyert KEOP pályázathoz az önkormányzat 
vállalta, hogy 2012. november 1-ig elkészíti a helyi Fenntarthatósági Tervét az ÚMFT 
„Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez” című, valamint a „LA 21 segédlet KEOP 
kedvezményezettek számára” című dokumentumokban részletezettek szerint. 
 
A Fenntarthatósági Terv elkészítéséhez 5 cégtől kértünk és kaptunk árajánlatot: 
 
Bio-Genezis Kft.  375.000 Ft + áfa 
Pannon Natura Kft  340.000 Ft + áfa  kérdőíves felmérésel: 690.000 Ft + áfa 
Enviroscience Kft.  450.000 Ft + áfa kérdőíves felméréssel: 800.000 Ft + áfa 
EMLA Egyesület  1.500.000 Ft +áfa 
M27 Absolvo Consulting 1.589.431 + áfa (minimális tartalommal) 3.161.515 Ft + áfa                 

(komplex tartalommal) 
 
Tekintettel arra, hogy a Bio-Genezis Kft. által adott ár magában foglalja a kérdőíves felmérést 
is, illetve megfelelő referenciákkal is rendelkeznek (az elmúlt 2 évben Szarvas Város, 
Nagyhegyes Község és Hajdúsámson Város, Érd MJ Város, Csengele Község, Százhalombatta 
Város, Orosháza,  valamint a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító társulás 
hulladéklerakó rekultivációs projektjének fenntarthatósági vállalásainak keretében a 
Berettyóújfalui és Püspökladányi Kistérség (40 település) LOCAL Agenda 21 Környezeti 
Fenntarthatósági Tervét késztette el. Mindegyik LA 21 készítése KEOP pályázatok 
fenntarthatósági vállalásaival kapcsolatos feladat volt.) javaslom, hogy a szerződést a Bio-
Genezis Környezetvédelmi Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. III. emelet) kösse 
meg az önkormányzat, az általános tartalék terhére. 
 
Mivel a terv elkészítése a pályázatban vállalt kötelezettség, így a pályázat terhére nem 
számolható el. 
 
A Bio-Genezis Kft. által küldött szerződés-tervezetben szerepel, hogy egy stratégiai csoportot 
kell felállítani, melynek tagjai helyi önkormányzati döntéshozók, szakmai szervezetek és az 
oktatási intézmények képviselő, valamint a LA 21 folyamatot vezető szervezet tagjai. A 
stratégiai csoport feladata a Fenntarthatósági Terv elkészítésének segítése és nyomon 
követése, valamint a Terv elkészülte után egy monitoring csoport felállítása, melynek feladata 
a stratégiai terv megvalósulásának folyamatos nyomon követése lesz. 
 
A pályázati kötelezettség miatt a Fenntarthatósági Tervet 2012. november 1-ig el kell 
készíteni, ehhez a stratégiai csoportot 2012. júliusában fel kell állítani. Mivel a soron 
következő testületi ülés csak szeptemberben lesz, kérem, hogy a stratégiai csoport 
felállításáról a mai ülésen döntsön a testület, jelölje ki a csoport vezetőjét és adjon 
felhatalmazást a személyi összetétel meghatározására és a csoport felállítására. 
 
A csoport összetételére javaslom, hogy a Képviselő-testületből 1 fő, az iskola részéről 1 fő, az 
óvoda részéről 1 fő, egy helyi civil szervezet részéről 1 fő, valamint a Polgármesteri Hivatal 
részéről 1 fő (Zagyva Gabriella környezetvédelmi és pályázati referens) vegyenek részt 
benne.  
 



Határozati javaslat 
 

../2012. (VI.26.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vincze József 
polgármestert, hogy a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázatban vállalt Környezeti 
Fenntarthatósági Terv elkészítésével a Bio-Genezis Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Mártírok 
tere 9. III.emelet) bízza meg 375.000 Ft + 27 % áfa megbízási díj ellenében, az általános 
tartalék terhére.  
 
Felhatalmazza továbbá ….. a stratégiai csoport felállításával. A stratégiai csoport 
feladata a Fenntarthatósági Terv elkészítésének segítése és nyomon követése, valamint a 
Terv elkészülte után egy monitoring csoport felállítása. A csoport megbízatása 2012. 
júliustól a Fenntarthatósági Terv elfogadásáig tart. 
 
Határid ő: 
Felelős:   polgármester 

 
  

 
Alsónémedi, 2012. június 25.     
 
 
        Vincze József 

polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde              

 jegyző  
 
 


