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ZÖLDÖVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MUNKABIZTONSÁGI VÁLLALKOZÁS 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Bálint Georgina igazgatási ügyintéző részére 

8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96. 

tel.: 06-88-264-011 

TISZTELT HÖLGYEM! 

Köszönöm megkeresésüket, ajánlatkérésének megfelelően, ajánlatot adok Nagyvázsony, Mencshely és Pula 

községek közös Települési Környezetvédelmi Programjának (2018-2023) elkészítésére. 

 

A 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015. (VI.17.) OGY határozatával 

fogadta el, és hirdette ki. Az 1995. évi LIII. törvény értelmében a tervezés során az alacsonyabb területi 

szintű környezetvédelmi terveket a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel össze kell 

hangolni. Ajánlatunk a közös Környezetvédelmi Program készítésre vonatkozik, a törvény lehetőséget ad 

több település együttes programalkotására.  

Mellékelve: 

 Cégismertető  

 Referencia munkák 

 A Környezetvédelmi Program kidolgozásának módszertana 

 Árajánlat, határidő 

ÜDVÖZLETTEL: 

Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök; környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök, 

SZKV-1.1 10-0559; „e.v” 
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Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

CÉGISMERTETŐ 

 

A vállalkozás 1998 óta végez környezetvédelmi szolgáltatást a szakterület különböző ágazataiban. Fő 

profil az önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak ellátása, a gazdasági szervezetek 

környezetvédelmi megbízotti munkakörének betöltése, és az egyedi műszaki tervezés.  

 

Az egyedi tervezésen belül a következő témákban rendelkezünk tapasztalattal, és megfelelő 

referenciákkal: 

 

 Hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálata; 

 Hulladékgazdálkodási engedélyek beszerzése (kezelési); 

 Környezetvédelmi programok készítése (önkormányzatok); 

 Területek állapotfelmérése; 

 Környezeti zajmérés; 

 Vízkárelhárítási tervek kidolgozása; 

 Építési, telephelyi, használatbavételi engedélyeztetési eljárások környezetvédelmi tervfejezeteinek 

elkészítése; 

 Monitoring kutak tervezése, kivitelezése; 
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REFERENCIA MUNKÁK LISTÁJA 

 

Kistérségi szintű többtelepülést érintő környezetvédelmi programok 

 

Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 18 településének közös Kistérségi Környezetvédelmi 

Programjának a kidolgozása. (2006. és 2010. év). 

A 2010. évben a Társulás megbízásából a települések 2009-2014 időszakra szóló közös kistérségi, és minden 

településre vonatkozó külön saját környezetvédelmi programját is elkészítettük. Megbízó: Pilis-Buda-

Zsámbék TKT (2085 Pilisvörösvár, Puskin u. 8.) 

GFSZ Nonprofit Kft. (Tatabányai Kistérség 9 településének Környezetvédelmi Programja- 2011. év) 

Marcali Kistérség Önkormányzatainak Társulása (15 település Környezetvédelmi Programja, 2014. év) 

Települési környezetvédelmi programok 

 

Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata (2005. év) 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (2006. év) 

Halásztelek Város (2008. és 2011. év) 

Pécel Város (2009. év) 

Isaszeg Város (2009. év) 

Sándorfalva Város (2010. év) 

Túrkeve Város (2010. év) 

Szentgotthárd Város (2010. év) 

Jászberény (2010. év) 

Kerekegyháza (2010. év) 

Nagykőrös (2011. év) 

Ózd (2012.év) 

Hódmezővásárhely (2013.év) 

Marcali (2014. év) 

Pilis (2016. év) 

Jászárokszállás (2017) 
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A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

 

A települések közös környezetvédelmi programja az 1995. évi LIII. tv. 46-47.§-a, a IV. Nemzeti 

Környezetvédelmi Program, a Megyei Környezetvédelmi Program, a helyi településrendezési tervek, a helyi 

építési szabályzatok és az EU-Phare HU 9402-01-01-L4 számú projekt keretében kiadott útmutató 

figyelembevételével készül el. A program készítése során különös figyelmet kell fordítani az alábbi – 

infrastrukturális jellegű – környezetvédelmi problémákra: 

 

 a települési környezet tisztasága, 

 csapadékvíz elvezetés, 

 kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, 

 kommunális hulladékkezelés, 

 lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem, 

 helyi közlekedésszervezés, 

 ivóvízellátás, 

 energiagazdálkodás, 

 zöldterület-gazdálkodás, 

 feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezet-

károsodás csökkentésének településekre vonatkozó feladatai. 

 

Miután a programban foglalt feladatok átfogják az egész infrastruktúrát, kapcsolódnak az 

önkormányzati vagyonhoz, az önkormányzati ellátási feladataihoz és kötelezettségeihez, ezáltal minden 

önkormányzati szintű döntésnek környezetvédelmi összefüggései is vannak.  

 

A készülő környezetvédelmi program célja: a közigazgatási terület környezeti jellemzőinek 

meghatározása, a meglévő környezeti értékek megóvása, a problémák feltárása, rangsorolása és javaslat a 

prioritások megjelölésével a további feladatok meghatározására, a megoldások előkészítésére, a 

környezetkárosító tevékenységek megelőzése illetve felszámolása, a környezeti állapot helyreállítása, 

valamint a települések lakosságának, a környezet és a településeken működő gazdasági szervezetek közötti 

harmonikus kapcsolat megteremtése, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása.  
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VÁLLALÁSI ÁR, HATÁRIDŐ 

 

Együttes Programalkotás esetén a vállalási összeg kedvezőbben alakul. Az alábbiakban mindkét lehetséges 

verziót megemlítjük. A vállalási összegek bruttó összegek, áfa nélkül, mivel a cég nem áfa-körös.   

I. Abban az esetben, ha a települések külön-külön Programot kérnek 

Feladat Vállalási ár (bruttó HUF) 

Nagyvázsony Község Települési 

Környezetvédelmi Program elkészítése (2018-

2023) 

330 000 

Mencshely Község Települési Környezetvédelmi 

Program elkészítése (2018-2023) 

180 000 

Pula Község Települési Környezetvédelmi 

Program elkészítése (2018-2023) 

180 000 

összesen: 690 000 

 

II. Együttes Program készítés esetében 

Feladat Vállalási ár (bruttó HUF) 

Nagyvázsony, Mencshely, Pula Község közös Települési Környezetvédelmi Program 

elkészítése (2018-2023) 

Nagyvázsony Község 245 000 

Mencshely Község 120 000 

Pula Község 120 000 

összesen: 485 000 

 

A Környezetvédelmi Program (tervezet) elkészítésének határideje: megrendeléstől számított 2 hónapon 

belül.  

 

A Környezetvédelmi Program tervezetből településenként 1 db pdf. formátumú dokumentációt, a 

szakhatósági véleményekkel kiegészített végleges anyagból 1 db pdf. formátumú, és 1 db nyomtatott 

példányt adunk át. A tervezetet a szakhatóságoknak megküldjük véleményezésre.  
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A Környezetvédelmi Program elkészítéséhez a következőkre lesz szükségünk az önök részéről: 

 minden a környezetvédelemhez kapcsolódó fellelhető dokumentáció (pl: önkormányzati rendeletek, 

korábbi program, rendezési terv, pályázati anyagok, zöldfelület-rendezési tervek, tájvédelmi 

tervek, stb.) átadása  

 önkormányzati kérdőív kitöltése 

 kérdőívet kell kitöltetniük a közszolgáltatókkal (víz, szennyvíz, hulladék) 

 a Program jövőbeli célkitűzéseinek a meghatározásához, illetve a korábbi tervezett programok 

megvalósulásának ellenőrzésére, egy pár oldalas táblázatot kell kitölteniük/kitöltenünk az érintettek 

bevonásával (pl: főépítész, pályázatkészítő iroda, civil egyesületek, stb.). Itt az alapvető 

célkitűzéseket mi megadjuk részletesen a táblázatban, önöknek az önkormányzatokra vonatkozó 

célkitűzéseket kell hozzá igazítani a táblázatban felelősökkel, határidőkkel, költségekkel.  

 


