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Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

2021. december 1-én megküldött elektronikus levele alapján mellékelten megküldjük 

Tengelic Község települési környezetvédelmi programjának elkészítésére vonatkozó 

ajánlatunkat. Ajánlatunk érvényességét 45 napig fenntartjuk, azért kérem, hogy 

szerződéskötési szándékukat illetően legkésőbb 2022. január 31-ig visszajelezni szíveskedjen. 

 

 

Szekszárd, 2021-12-15 

 

 

     Tisztelettel: 

 

        Baka György 

        Ügyvezető 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

1, Ajánlat 3 db. A/4. oldal 

2, Referenciák 3 db. A/4. oldal 

3, Projektvezető (Baka György) szakértői engedélyek, 2 db. A/4. oldal 
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 AJÁNLAT TENGELIC KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI 

PROGRAMJÁNAK ELKÉSZITÉSÉRE 
 

 

BEVEZETÉS 

 

Megítélésünk szerint a település környezetvédelmi programja része kell, hogy legyen a már 

korábban elkészült, ill. a jövőben elkészülő, különböző fejlesztési programoknak, terveknek. 

Ezeknek a  programoknak (koncepcióknak, stratégiáknak, terveknek )  együttesen az a céljuk 

, hogy bizonyítsák és  alátámasszák  a település lakossága felé (belső érintettek köre), a hazai 

és külföldi döntéshozók, kormányzati szervek, nem-kormányzati szervezetek , befektetők, 

stb., felé ( külső érintettek köre), hogy  : 

- a település vezetése tisztában van a település jelenlegi helyzetével (és ennek részeként a 

település környezeti állapotával), 

- van jövőképe (és ennek részeként környezeti jövőképe) a település helyét illetően,  

egyrészt a földrajzi dimenziókban (megye,  régió, ország, unió), másrészt a különböző 

idődimenziókban (közel-, közép-, távoljövő), 

- van határozott véleménye a jövőkép (és ennek részeként a környezeti jövőkép) 

 fokozatos, folyamatosan előremutató megvalósításáról. 

Ebben, az előbbiekben vázolt összefüggésben tartjuk az Települési Környezetvédelmi 

Programot a település fejlesztése egy jelentős komponensének. 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi környezetvédelmi szakemberek, vagy a helyi 

környezetügy iránt érdeklődők minél szélesebb körének bevonását, pl. egy kibővített 

szakmai egyeztető bizottság létrehozását, a szakmai közvélemény véleményének 

megismerése, javaslataik érvényesítése érdekében.  

 

Ugyan csak kiemelten fontosnak tartjuk a helyi lakosság, a civilszervezetek, a vállalkozások 

és az un. véleményformáló személyiségek helyi környezetvédelemmel kapcsolatos 

álláspontjának a megismerését és hasznosítását. 

A civilszervezetek bevonását a kibővített szakmai egyeztető bizottság munkájába történő 

bevonással véljük megoldhatónak. A lakosság, a vállalkozások, stb. véleményének 

megismerését reprezentatív lekérdezéssel - pl. kérdőív- tartjuk célszerűnek. 

 

A település környezeti, természeti értékei, amilyen ütemben fogynak-szennyeződnek, úgy 

egyre inkább felértékelődnek. Az alábbi programvázlatban javaslatot teszünk a helyi 

környezetügy szakmai alapokon nyugvó bemutatására, a feladatok megfogalmazására, és a 

feladatok széleskörű összefogáson alapuló megvalósítására. ( A helyi civilszervezetek 

bevonását már a programkészítés fázisában tervezzük, annak érdekében, hogy egyes 

környezetvédelmi projektek, akciók minél hamarabb elindulhassanak.) 
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TENGELIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI 

PROGRAMJA, VÁZLAT 

 

0, BEVEZETÉS 

0/1. Tervezési előzmények 

0/2. Tartalmi igények 

0/3. A település általános jellemzése 

 

I. ÁLLAPOTFELMÉRÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS 

I/1. A környezeti elemek állapotának bemutatása 

 - levegő 

 - vizek (felszíni, felszín alatti) 

 - föld (geológia, talaj) 

I/2. A települési és építetett környezet állapota 

I/2.1. Települési környezet 

- infrastruktúra 

- köztisztaság 

- zöldfelületek, közterületek 

- közlekedésszervezés  

- iparterületek 

- településüzemeltetés, környezetvédelmi intézményrendszer 

I/2.2. Épített környezet 

I/2.3. Társadalmi, gazdasági környezet 

- népesség, foglalkoztatás 

- gazdaság szerkezete  

I/2.4. Környezet-egészségügy összefüggések 

I/3. A természet állapota 

- országos és helyi védett területek 

- nem védett területek természeti értékei 

- tájértékek, tájvédelem 

I/4. Önállóan kezelt hatótényezők 

 - hulladék 

 - zaj-rezgés 

 - környezetbiztonság 

II. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK - CÉLÁLLAPOTOK 

II/1. A környezeti elemek védelme 

 - levegőtisztaság védelem 

 - vízvédelem (felszíni, felszín alatti) 

 - földvédelem 

II/2. A települési és építetett környezet védelme 

 - az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai 

II/3. A természet védelme 

II/4. Önállóan kezelt hatótényezők védelme 

 - hulladékgazdálkodás 

 - zaj-rezgés védelem 

 - környezetbiztonság 

III. STRATÉGIAI TERVEZÉS, A MEGVALÓSITÁS KULCSTERÜLETEI 

III/1. SWOT analízis 

III/2. A Program stratégiai alapelvei 
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III/3. A környezetvédelem összehangolása a településfejlesztéssel, rendezéssel 

III/4, Természetvédelem és területfejlesztés 

 

IV. MEGVALÓSITÁSRA JAVASOLT PROGRAMOK, PROJEKTEK 

IV/1. A környezeti elemek területén 

IV/2. A települési és építetett környezet területén 

IV/3. A természetvédelem területén 

IV/4. Önállóan kezelt hatótényezők területén 

IV/5. A javasolt programok várható környezeti hatásai 

 

V. A PROGRAMOK MEGVALÓSITÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
 

V/1. Finanszírozás alapkérdései 

V/2. Szervezeti háttér 

V/3. Nyilvánosság, társadalmi részvétel, tudatformálás, oktatás 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 
 

 

Vállalási határidő: A megbízási szerződés aláírásától számított 6 hónap (2022. 

március 1. – augusztus 31.) 

 

Vállalkozói díj: 1.750.000 Ft + 0 Ft Áfa 
A vállalkozói díj  fizetésének ütemezése: 

- a vállalkozói díj 50%-a szerződés aláírását követően esedékes, a Vállalkozó által 

benyújtott számla ellenében 8 banki napon belül, 

- a vállalkozói díj  50%-a a dokumentumok ( 3 pld. nyomtatott, 1 pld. elektronikus 

adathordozón) átadását követően esedékes, a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében 

8 banki napon belül. 
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AZ AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ 

 SZAKMAI REFERENCIÁK 

 

 

1, Tolna Megye Környezetvédelmi Programja, 1998. év 

2, Tolna Megye Környezetvédelmi Programja, Rövidített változat, CD 

melléklettel, 2000. év 

3, Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja, 2001. év 

4, Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja, Kivonatos 

változat, a teljes programot tartalmazó CD melléklettel) 2002. év 

5, Tolna Város Környezetvédelmi Programja, 2008. év 

6, Fadd Nagyközség Környezetvédelmi Programja, 2010. év 

7, Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Felülvizsgálat, 

2010. év 

 

EGYÉB REFERENCIÁK 

 
1996/97. Környezetvédelmi technológiák iránti kereslet felmérése Magyarországon. (Közép-

Kelet Európai Környezetvédelmi Központ (REC), Szentendre) 

1996/97. : A szennyezett területek kármentesítési programja keretében,  

A Szekszárd, Tischler J. veszélyes hulladéktároló tényfeltárás vizsgálata. (KTM- 

Környezetgazdálkodási Intézet, Kármentesítési Programiroda.) 

1997. A minőségbiztosítási (ISO 9000-es ) és a környezetirányítási (ISO  14000-es) 

rendszerek mezőgazdasági bevezetésének vizsgálata. (Magyar Tudományos Akadémia, Agro-

21 Bizottság.) 

1997/98. A szennyezett területek kármentesítési programja keretében,  

A Szekszárd Lőtéri vízbázis diklór-etilén szennyezettségének tényfeltáró vizsgálata, 1. Fázis, 

2. Fázis. (KTM- Környezetgazdálkodási Intézet, Kármentesítési Programiroda.) 

1998. : Szekszárd és környékének hulladékgazdálkodási tanulmánya. (A.S.A. Magyarország 

Kft.) 

1998. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Környezetvédelmi  fejezetének 

felülvizsgálata. (Tolna Megyei Vállalkozói Központ) 

1999. A dombóvári kistérség  komplex ökológiai  fejlesztési programja  (Tolnai Hozam Kft., 

Szekszárd) 

1999/2000. Tolna megye környezetvédelmi programja (Tolna megyei Önkormányzat) 

2000/2001. Tolna megye környezetvédelmi programja, népszerűsítő kiadvány, CD 

melléklettel (Tolna megyei Önkormányzat) 

2000. Közreműködés a Duna-Dráva -Száva Euregionális Együttműködés Környezetvédelmi 

Bizottság munkájában (Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal) 

2001. Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 

2002. Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja, népszerűsítő kiadvány, 

CD melléklettel 

2001-2002.  Közreműködés Bonyhád, Nagymányok kommunális hulladéklerakó teljeskörű 

környezetvédelmi    felülvizsgálatában  

2002. Kakasd község kommunális hulladéklerakó teljeskörű környezetvédelmi    

felülvizsgálata, rekultivációs terve 
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2002. Gerjeni Tehenész Kft.  Állattartó telep környezetvédelmi felülvizsgálata. 

2003. Tolna város  kommunális hulladéklerakó teljeskörű környezetvédelmi  felülvizsgálata. 

2003. Györe község kommunális hulladéklerakó teljeskörű környezetvédelmi  felülvizsgálata. 

2003. Dunakömlődi Agrár Rt., Állattartó telep környezetvédelmi felülvizsgálata. 

2003. Paksi Aranykalász Szövetkezet, Állattartó telep környezetvédelmi felülvizsgálata. 

2003. Szekszárdi Vízmű Kft. szennyvíztelepén keletkező kommunális szennyvíziszap 

mezőgazdasági elhelyezésének engedélyeztetése (300 ha). 

2003. Bonyhád Pannónia RT., Állattartó telep környezetvédelmi felülvizsgálata. 

2003. Tevel Kossuth Szövetkezet állattartó telep környezetvédelmi felülvizsgálata. 

2003. Dombóvár Alkotmány Mg.i Szöv. „va” környezeti állapotértékelése, 1. fázis. 

2004. Rémi takarmánykeverő és sertéstelep "fa" környezeti állapotértékelése,1.fázis 

2004.Scarabeus Kft. komposztált szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezésének 

engedélyeztetése.  

2004. Dombóvár Alkotmány Mg.i Szöv. „va” környezeti állapotértékelése, 2. fázis. 

2005.Szekszárdi Vízmű Kft. szennyvíztelepén keletkező kommunális szennyvíziszap 

mezőgazdasági elhelyezésének engedélyeztetése (350 ha). 

2005.Rémi takarmánykeverő és sertéstelep "fa" környezeti állapotértékelése,2. fázis 

2005.  Szekszárd-tolnai kistérség állatihulladék gyűjtőrendszer, hatástanulmány 

2006.Tolna megye hulladékgazdálkodási helyzetértékelése (Megyei Önkormányzat) 

2007.Tolnai Kommunális Kft. nem veszélyes hulladéklerakó további, bővített működésének 

engedélyezése 

2007. Alisca Terra Kft. szekszárdi, bátaszéki nem veszélyes hulladéklerakó további, bővített 

működésének egységes környezethasználati engedélyezése 

2007. Dunahyb sertéstelep további üzemelésének engedélyezése 

2007. Bátaszék Polgármesteri Hivatal: Külső hulladéklerakók beszállításának vizsgálata 

2007.Fadd Polgármesteri Hivatal: Illegális lerakó környezetvédelmi felülvizsgálata, 

felszámolása 

2008.Az energiafűz termesztése a Sárköz-Dunavölgye Akciócsoport területén, tanulmány. 

2008. Az energiafűz hasznosítása Sárköz-Dunavölgye Akciócsoport területén, tanulmány. 

2008.Tolna Város települési környezetvédelmi programja. 

2009.Szedresi dögkút környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációs terve. 

2010.Bátagro Bt. sertéstelep Egységes Környezethasználati engedély felülvizsgálata 

2011. Bogyiszló Sziget 21. Baromfitelep Egységes Környezethasználati engedély 

felülvizsgálata. 

2012. Mórágy Lovarda Környezetvédelmi dokumentáció. 

2013. Dunahyb Kft. sertéstelep Egységes Környezethasználati engedély felülvizsgálata 

2016. Sziget 21. Kft. baromfitelep Egységes Környezethasználati engedély felülvizsgálata 

2016. Bátagro Bt. sertéstelep Egységes Környezethasználati engedély felülvizsgálata 

2018. Dunahyb Kft. sertéstelep Egységes Környezethasználati engedély felülvizsgálata 

2020. Sziget 21. Kft. baromfitelep Egységes Környezethasználati engedély felülvizsgálata 

2020. Bátagro Bt. sertéstelep Egységes Környezethasználati engedély felülvizsgálata 

Telepengedélyek, kockázatértékelések (több vállalkozás számára) 

Publikációk országos (pl. Környezetvédelem) lapokba, és vállalati újságokba, hírlevelekbe.  

Kistérségi vidékfejlesztési programok (Szekszárd-Tolnai kistérség, Paks-Dunaföldvári 

kistérség, stb.,) környezetvédelmi fejezetének elkészítése. 

Oktatás a Gábor Dénes Főiskolán. 

Oktatott tárgy: Környezetgazdaságtan, Természeti erőforrások 

Tanév: 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 20042005, 2005/2006, 2006/2007 
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Környezetvédelmi megbízotti tevékenység ellátása, a vállalkozások profilja: nem veszélyes 

hulladéklerakó telep, állattartó telep ( Fadd, Dunahyb Kft, Bátaszék Bátagro sertéstelep, 

Bogyiszló baromfitelep), hulladékkezelő telep. 

Vállalkozások környezetvédelmi bevallásainak (40-50 db vállalkozás) rendszeres 

elkészítése. 

 

 
 

 


