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ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 14-i ülésére
a 2018-2023. közötti időtartamra szóló,
csípőszúnyogok elleni védekezéssel kapcsolatos együttműködésről.

Tisztelt Képviselő-testület!
Újszász Város Önkormányzata a térség 14 településével közösen oldotta meg a
csípőszúnyogok elleni védekezést az elmúlt öt éves időszakban, Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata gesztorálásával. Az együttműködésre vonatkozó szerződés hatálya 2018.
május hónapig tart.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata arról értesítette az együttműködésben
részt vevő települések önkormányzatait, hogy megkezdi a következő öt éves időszakra (tervek
szerint: 2018. május – 2023. május) történő közbeszerzés előkészítését, amelyhez az érintett
települések csatlakozási szándéknyilatkozatát várja, amennyiben azok továbbra is részt
kívánnak venni a közös védekezésben.
A szóban forgó szándéknyilatkozat adattartalma alapján szükséges előre
meghatározni:
- a védekezés során kezelésbe vonni tervezett terület nagyságát;
- a kezelési módot; illetve
- a szúnyoggyérítésre szánt összeget.
Az elmúlt időszakban a védekezésbe vont terület nagysága 350 hektár volt, amely
terület lefedi Újszász belterületének beépített, lakott területrészét, telektömbjeit. A kezelési
mód légi kémiai védekezés volt. (Megjegyzés: az elmúlt években történt földi füstködös
szúnyoggyérítés is, azonban annak biztosítása a katasztrófavédelmi szerveken keresztül, külön
állami forrásból történt, amely független jelen együttműködéstől. Az állami védekezés
biztosítása 2017. évben továbbra is valószínűsíthető, de a következő évekre – jelen ismeretek
szerint – nem garantált.)
Újszász Városi Önkormányzat az elmúlt öt évben 1.000 ezer Ft/év összegben határozta
meg a hozzájárulás összegét, amely átlagosan évi kettő szúnyoggyérítés költségét fedezte
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(megjegyzés: a szúnyogok mennyisége, illetve az állami védekezés biztosítása miatt nem
kellett minden évben ekkora összeget biztosítani a csípőszúnyogok elleni védekezéshez).
Amennyiben pedig a csípőszúnyog tömeges jelenléte miatt szükségessé vált további
védekezés, azt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította.
Az alábbi táblázat az elmúlt 4 év védekezését foglalja össze:
Év:

Együttműködés
keretében végzett
védekezések száma:

Együttműködésen
felüli, rendkívüli
védekezések száma:

2013.

1

0

Állami védekezések
száma
(katasztrófavédelem
koordinálása
mellett):
0

2014.

2

1

3

2015.

0

0

2

2016.

1

0

1

Az együttműködés keretében az elmúlt években megvalósított védekezések egy
hektárra vetített költsége átlagosan [(1.400,- Ft + ÁFA / ha (védekezés)) + (375,- Ft + ÁFA /
ha (szakértői díj))] összeget jelentett.
Javaslom, hogy az önkormányzat továbbra is vegyen részt a csípőszúnyog elleni
védekezésre vonatkozó együttműködésben, melynek gesztora Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata. Az együttműködés keretében védekezéssel érintett területen és kezelési
módon jelen ismereteink szerint nem szükséges módosítani.
A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az
együttműködéshez történő csatlakozásról.

HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2017. (II.14.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t
a 2018-2023. közötti időtartamra szóló, csípőszúnyogok elleni védekezéssel kapcsolatos
együttműködésről.
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat részvételét
a csípőszúnyogok elleni védekezésre irányuló térségi együttműködésben a 2018-2023.
évek közötti időszakban. Az együttműködést Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
koordinálja, és bonyolítja, mint gesztor.
A Képviselő-testület a 2018-2023 időszakban továbbra is Újszász város belterületén, 350
hektár területen légi kémiai védekezést kíván megvalósíttatni, melyhez évente 1.000.000,Ft összeget biztosít a tárgyévi költségvetéséből.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon, és a
részvételről szóló szándéknyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Molnár Péter polgármester;
Határidő: azonnal;
Erről értesül:
1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata;
5. Irattár.

Újszász, 2017. február 09.
Ph.
/: Molnár Péter :/
polgármester

