Előterjesztés
Berettyóújfalu lakosok számára biztosított udvari – kiskert díszudvar – karbantartási – szolgáltatási
feladatok ellátására

Társaságunk tevékenységei közzé tartozott már jóval a korábbi években is a Berettyóújfalu város
zöldterületének, parkjainak gondozása, ezzel párhuzamosan amennyiben igény merül fel a lakosság
– közületesek számára is végzett minimálisan e tevékenységi körbe tartozó feladatokat.
Az utóbbi időben ezen tevékenység is jelentős átalakuláson ment keresztül, változtak a családi
házakhoz tartozó zöldterület – kiskertek gondozásának szokásai, több család és vállalkozás
rendelkezik olyan kisgép kapacitással, amellyel a saját szükségletein kívül szomszédoknak,
barátoknak kedvezményes áron (adózatlanul) tud szolgáltatni.
A közmunka programban résztvevők között olyan munkaerő van jelen a piacon, akik ezen
feladatokra szívesen jelentkeznek szabadidejükben fizetésük kiegészítéseként.
Természetesen a fentebb megfogalmazottak nem azt jelentik, hogy nem fordulhat elő olyan eset,
amikor a szolgáltatást igénylő szervezett keretek között szeretné gondoztatni meglévő zöldterületét
– kiskertjét – díszudvarát.
Társaságunk feladatai közzé sorolható a lakosság számára biztosított udvar – kiskertek – díszudvar
zöldterületének – fák – cserjék gondozása – karbantartása, akár a szomszédos településekre
kiterjedően is.
Jelenleg hasonló feladatokat végez a társaság a strand területén, megfelelő szakember irányításával.
Az igények felmérését – a társaság központjában,
- a strandon
elhelyezésre kerülő karbantartási napló bejegyzésével, a társaság honlapján történő megjelenítéssel
tervezte felmérni. ( web cím: herpalyteam.hu/site/szolgaltatasaink )
A felmérésekből – bejegyzésekből összeállításra kerülnek az elvégzendő feladatok, azon feladat
elvégzése esetén, amelyre a társaság nem rendelkezik kapacitással, úgy külsős megrendelés
(alvállalkozó) bevonásával biztosítja. (Kértünk árajánlatot gépi munkákra.)
A napló bejegyzés tartalmazza a munkát, a megrendelő nevét – címét, a megrendelt munka
megnevezését, a tervezett szolgáltatás időpontját.
Jelenleg a társaság elkészítette az alkalmazni tervezett díjtételére vonatkozó díjkalkulációját, mely
csak egy iránymutatás lehet, mivel minden megrendelés egyedi felmérést, egyedi ármegállapítást
igényel, így áraink csak tájékoztató jellegűek.
(Díjkalkulációnkat az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
A társaság az igényelt tevékenységek elvégzését a jelenleg rendelkezésre álló gépeivel,
munkaerővel tervezi, azonban az igényektől függően akár a létszám, akár a gépállomány bővítésére
megteremtjük a fedezetet.

Az alkalmazott díjtételek mellett jó gazda módjára szaktanácsadást biztosítunk leendő ügyfeleink
számára.
Reméljük ügyfeleink száma növekvő tendenciát fog mutatni, melyet a minőségi szolgáltatás mellett
a kedvező árakkal szeretnénk elérni, ugyan vannak érvényes díjtételeink, de minden megrendelés
más és más, melyet eseti díjakkal szeretnénk megbízóink felé érvényesíteni, legyen az eseti, vagy
rendszeres megbízás is.
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