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Gönté r Gyula polgármester ú r

Kapotcs Közsé g Önkormányzata

8294 Kapolcs, Kossuth u.62.

Tárgy : Áralantat vizkárelháritási vé delmi terv elké szí té sé re

Tisztelt Polgármester Úr !

Tárgy té mában megküldött Kapolcs, Monostorapáti, Vigántpetend Közsé gekre vonatkozó ví zkárelhárí tási

tervek átolvasása után a 2014, november 22-é n adott ajánlatom 1. pontját az alábbiakkal módosí tom. Pula

Közsé g eseté ben nincs ilyen terv, igy ott ez lesz az első dokumentáció.

vállalásiár: 790.000,- Ft + 0 % Áre t +települé s

(a Vállalkozó nem alanya az ÁFA-nak)

A fenti ár továbbiakban is a ví aendezé si tanulmányterwel együtt törté nő megrendelé s eseté n é rvé nyes.

várva válaszukat.

Tisáelettel:

Szé kesfehé rv ár, 201 4. decem ber 22.

H-8000 Szé kesfehórvár,Zára u. 6. tellfax : O6 22í 344-005
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Gönté r Gyula polgármester ú r

Kapolcs Közsé g Önkormányzata

8294 Kapolcs, Kossuth u-62.

Tárgy : Arajánlat ví zkárelhárí tási vé delmi terv é s ví zrendezé si munkák dönté selőké szí tő tervezé si munkáira

Tisztelt Polgármester Úr l

Hivatkozva szemé lyes egyezteté sünkre, tárgyi té mákban az alábbi árajánlatokat adorn.

1. ví zkárelhárí tási vé delmi terv

Xeegj§._P9elvigántpetend, Monostorapáti Közsé gek területé re a Ví zkárelhárí tási vé delmi terv összeál_
lí tásá a 239/2000, (Xll.r3.) Korm. rendeleÍ 'a fit1997. (Vl1.17.) KHVM rendelet é s az 1995, é vi LVll. ayiz-
gazdálkodásrÓ| szó|ó iörvé ny valamint a Mé rnöki Kamara által2012 é vben adott szakmai ajánlás alapján.
VÍ zkárelhárí tási vé delmi tervet csak a Mé rnöki Kamara által nyilvántartott ví zgazdálkodási szaké rtőijogosult_
sággal rendelkező szemé ly ké Ezí thet é s í rhat alá.
Adatszoloáltatás a MeorendeIő ré szé ről.
. az elmú lt é vek káresemé nyeinek ismerteté se
, közműté rké pek nyomvonala {rendelkezé sre állás eseté n). igé ny eseté n tulajdonjogi ké rdé sek ismerteté se

' korábbi vÍ zrendezé si tervek átadása, települé sí ejleszté si elké pzelé sek ismertetóse. digitális belterületi lé rké p (rendelkezé sre állás eseté n). min. ké t aIkalommal konzultácjós lehetősé g
, a vé dekezé sbe bevethető lé tszám (műszaki, adminisztratí v) megadása
Elvé qzendő feladat a hivatkozott ioqszabálvok alapján kivonatosan :

' a meglé vÖ kÜl,- é s belterületi ví zlevezetők állapotának jellemzóse, leí rása helyszí ni bejárás alapján, tele-
PÜlé sré sz bontásban, javaslat a beavatkozást, felú jí tást igé nylő helyekre (vonalas é s pontszerű lé tesí tmé -
nyek, műtárgyak)

' csaPadé k é s talajví zszint adatok beszerzé se, í eldolgozása (rendelkezé sre állás eseté n)
' rnűszaki vé dekezé si tevé kenysé g vé grehajtásának leí rása a mege|őzé s, a té nyleges vé dekezé s é s a vé -

dekezé st követő tevé kenysé gekre kilerjedően
. szemé lyi é s technikai felté telek felsorolása, kiürí té si tervjavaslat, helyszí nrajzi ábrázolás, M=1:10 000 é s M=1,,2 000/4 000 mé retarányban. dokumentálás 4 pé ldányban
Vállalási ár : 840.00ql!1 0 % ÁFA l4 telepÜlé s

-C- nem alanya az ÁFA-nak)
A kÖzÖlt ár ké pzé sekor figyelembe vé telre került, hogy né gy települé sre ké szül a terv, í gy kedvezmé nyt tar-

ialmaz. Egyenké nti megrendelé s eseté n a közölt ár kb. 40 %-kal lenne magasabb,

vállalási határidő :

A tervezé s iránjaí tóia

201 5_ február 28.
2014. december 05-ig törté nő szerződé s aláí rása eseté n

Kaszab Gábor ok|. é pí tömé rnök, vezető tervezö, FlDlC tanácsadó mé rnök,
ví zgazdálkodási szaké rtő, Engedé lyszám : SZÉ M-s/07-0035

Tel : 2012628-1 14, e-mail : kaszabg@t-online.hu

H-8000 §zé kesfehé rvár,Zára u. 6. tel/fax ; 06 221344-005



Vezető tervező szem é |)res ref erenciái az elm ú li idősza!b,ó.]-_bj!9!91§
ké szité s é ve meqbizósorsz.

rOeteny Város vizkárelháritási terve 201 1

lezárt
Ónkormányzat

1

201 3
lezárt

Önkormányzat

-------T--,---' -:

L- Rácalmás kÖzsé g ví zkárelháritásl terve

J. Saracs kö.sé g ví zkárelhárí tási terve 2a14
fo]vamatban

unkormanyzat

4. PÓrkáta közsé g ví zkárelhárí tási terve 2014
lezárt

Onkormányzat

5. B'lcske város ví ikárelhárí tási terve 2014
lezárt

Onkormányzat

6. t<isapostag közsé g ví zkárelháritási terve 2a14
|ezárl

Ónkormányzat

2a14
lezárt

Önkormányzat-f Dunaú jváros MJV ví zkárelharltasl terve

8. tvancsa t<ozsé g ví zkárel hárí tási terve 2014
leú rl

Onkormanyzat

2o14-2015
folvamatban

Ónkormányzat
9. Nemesvámos közsé g ví zkárelnarllasl terve

10. VeszpEmfisz közsé g ví zkárelhárí tási terve 2o14-2015
folvamatban

Onkormányzat

2_ Yí zrendezé si munkák dönté selőké szí tő tanulmánya

Vállejé st-é r.

Az 1. pontban nuu".utt t"t"pjr*a*.""ruben műszaki, gazdasági é s tu|a.idonjogi ké rdé seket vizsgáló

tanulmány elké szí té se. A tanulmány ké szí té sé nek cé lja, hogy a kialakult ví zrendezé si , ví zkár Problé mák okát

í eltárja elsódlegesen a ?014. é vi esőzé sek, elönté sek alapján, arra megoldást javasoljon é s alapol szolgál-

tasson egy ké sőbbi pályázaton való induláshoz. A megoldások között kiemelten kezeli a vi;r'risszatartás,

tározás é s a medenendezé s ké rdé sé t települé sekre é s ví zfotyásszakaszokra ]ebonÜa, A lanulmánYhoz

ré szletes hidrológiai számí tások, lervezői költsé gbecslé sek ké szÜlnek telePÜIé sekre lebontva 2015, é vi ár-

szinten. A meglé vö ví zjogi engedé llyel rendelkező ví zhasználatok - pl" halastavak - jelenlegi állaPotának é s

ké sőbbi szerepé nek vizú anÚ. rutlnden műszaki javaslat a tulajdonviszonyok é s a kÖltsé gek vizsgáIatával

együtt ké szül é s a né gy ielepülé st műszakilag egy egysé gké nt keze]i, de a javaslatokat megbontva tartal-

mazza.

400-000,- Ft + 0 % Ára t +települé s
(rV.áiál koróné  Ő "w " 

az ÁFA-nax)

vállalási határidő :

20'15. í ebruár 28.

2014.december05-igtörté nószerződé saláí rásaeseté n

Fizeté si í elté telek : Mindké t feladat eseté ben ré szletfizelé sre van lehetősé g. Elsö ré sz-számla a vállalási ár

;0 .Áo, mé rté ké ig, vé gszámla ezt követően 90 nappalkerül benyú jtásra.

Dönté shozataluk etőtt felmerüló ké rdé seik eseté n állok rendelkezé sükre szemé lyesen is. Ha szüksé ges ak'

kor a dönté shozók _ teslület - bevonásáva| tartsunk egy ú jabb szakmai egyezteté st

várva válaszukat.

Tisztelettel :

i\Q U i\ il l,fitójl:tl,li [í !il-c
Kásrab Gáboí  old. filtmé mök, ev. klsadózó

B000 Szé kas{ahárvár, án u. 6,
Aszl 68:Xt3086--1-€7 i.1ysz: U!fi27 25
K&H 1 040290&-74524957_5653,t 0l)7

zab

Szé kesfehé rv ár, 201 4. november 22.

a



\Dl nl 19

1-- ,-

Varsá§ Környezetv tó.Bí ,
8315 - Gyenesrliás, Gödörházy A. u. 60.
E-mail : varsasbt@freemail. hu

I_,AT

A Varsás Körlryezetvé delrni é s Szolgáltató Bt, az alábbi árajánlatat teszi
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 4 települé sé nek megkeresé sáre, a
települ é  sek v izkár - elbárí tási terveinek kidol go zásár a.

Az qánlatté telt Tűkács Lászlriné , jeglzőasszCIny megkeresé sé re tesszük, hiszen a
vizkár-elháritási tervezé s é s azok felülvizsgálata. fontos é s kótelező a települé sek
veszé ly-elháritásiterveihez, melyeket a megyei kormányhivatalok tettek kotelezővé .

Munkacsapatunk a 2003-tól ké szit Zala, Somogy é s Veszpré m megyé ben
települé si környezetvé delrni prograrrrokato települé sfejleszté si koncepciókat ós
ví zkár-elhárí tási terveket, nrelyek foglalkozrrak ví zvé delemmel é s környezeti
területhasználatokkal is. 11 é ves cé gunk tagjai tervező mé rnökök, valarnint ví zügyi"
környezetvé delmi é s tenné szetvé delmi szakemberek" L'eszpré m megyei vállalásaink
,sorí tlt straté giai partnerí jnk a FIRF,-MOOI\I Krt é s szrskemberet,
A kórt tervek elsősorban a települósekre hatással lé vő árvizek é s belvizek
vé deleml,ezeté sé vel. helyi ví zkárelhádtással, speciális üzemi ví zkár-elfuárí tási
fglad ato kkal fo glalko znal<.

A telepulé s vizrendezé si feladataival kapcsolatos kötelezettsé geket a yizek é s közcelú
ú zií é í esí tnté nyek.ferttlí artására. vontttkozó ]2ail999, ft7IL ő,) Krsrm. relldeí et 10 §-a
tartalmazza, amely módosult a 242/2a12. (Wil. 31.} Kcrm. rendeleí í el.
Eszerint ,,& fenntartó a termé szetes ví zfolyások é s belví zcsatornák, a nyilt
csapadé kví z-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű csapadé kví z-csatornák, a
tározók, záportárazók, szivattyú telepek é s egvé b műtárgyak fenntartásával
gondoskodik arról. hogv azok az önkormányzat jogszabályban meghatározott. helyi
ví zkár-elhárí tá§i é s ví zrendezósi feladatainak ellátása során, a teí v-ezett funkció
eilátá sára alkalnrasak legyenek. "
A tervben leí rlak szerint, gondcrskcrdni kell különósen a ví zfolyás- é s csatornamedrel<
vizszállltő ké pessé gé nek rrregtartásáről (í gy pé ldául kaszálás, iszapolás), az elfajult
medrek helyreállí tásáról, a tölté sek, burkolatok helyreállí tásárótr, gyepfelület
pótlásáról" stb.

A vé dekezé sre való felké szüitsé get segí ti ezen kí vú l a paí ahlí zi medrek, a parti
sá1,ok, a ví jál,tcl, valantirlt a faktdo vizek óltaí  veszé l};ezletett í erijlEí ek hasnáí atáról
é s hasznositásáról, valalnint ű n.l:ári gátak álrül vé detl í eriiletek é r{é ké nek,

csökkené sé vel kgpcsoí atas eljctt,ásróI szóIó 2í :200ő. (L3]..) Kol,m. rendelet is.

A megállapí tásra kenilő hiányosságokat (fontossági sorrendben) sürgősen meg kell
szüntetni.

ARAJAN



A felülvizsgálatot vizkár-esemé ny után is le ke]l folytatni a szüksé ges helyreállí tási
feladatok meghatározása vé gett. Javasolt meghí vni az é rintett vizügyi hatóságok
ké pviselőit is, é s ké sőbb el kell vé gezni a vizkár-elhárí tási terv ké té venké nli
aktualizálú sát !
A Kózerő mozgósí tási tervet, aKózerő kiállitási tervet, a Kiürité si é s menté si tervet.
valamint a Vé dekezé si anyagokra vonatkoző tzklázatokat az elké szí tendő Yizkár-
elhárí tási tervünk tartalmazza.

A tervhez tartozó mellé kletek adatait (a terv alkalmazása * választások eseté n törté nő
változása - eseté n) pontosí tani, aktualizálni ketll
Az ,,Esemé t\lnapl(l minta" elheblezé se ü lervben, egy esetle ge,9 vé dekeré .si

tel,é kerylsé get ktil,etiien benyí ljtando ,,t,is majot"" ké rele nthez sziik,sé ges!

A következókben az alábbi árajánlatot adjuk_a fentiek során megrendelt munkákra,
mely alapjaiban követt azt a tematikát, melyet a KDT-\{ZIG iránycrz elő é s a
2:3 2 l 1 9 9 6, {X11.2 6 .) számű Kormány-ren de] etri ek megfel el .

Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal 4 települé sé nek (Monostorapáti,

Eegyesdo Kapolts é s Yigántpetend telepüté sek} ví zkár-elhárí tási tervezé sé t

(rnűszaki tartalmak é s mellókletek kidolgozásár,al) - települé senké rl- nettó 9§ {}0{}, -ft é rté k

össi,egben adjuk meg.

38a CI08, -Ft + AFÁ

}"{egállapodást követően a felr,állalt munkát szerzódé skóté stói számitott" legké sőbb 90
nap alatt tudjuk elvé gezni, hatósági egyezteté ssei,é s testuleti jóváhagyással, pedig
legké sőbb LZa napra telj esí teni tudjuk,

számí tria áraj ánl atunk pozití v mé rlegelé sé re, tisztelettel,

Á--J /r^_|
űŰJ,Lé , N űr,,e,+l,. l alkó

i*gav*züő

Gyenesdiás, 2ü75. január 15


