
Szám: HAT/394-_______/2022. Előkészítésben közreműködött:
- Nagyné Csergei Dóra környezetvédelmi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés

módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 230/2022. (IV. 27.) számú határozata alapján Hatvan
városában a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolításával (a lakosság által leadott veszé-
lyes hulladékok összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása a vonatkozó előírások szerinti) a DESIGN Kft.
került megbízásra, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő, bruttó 6.200.000.-Ft keretösz-
szeg erejéig.

Az akciónap 2022. október 15-én került megrendezésre, amely során a leadott veszélyes-hulladékok gyűjté-
sének, elszállításának és ártalmatlanításának a költsége meghaladja a megkötött vállalkozási keretszerződés-
ben szereplő bruttó 6.200.000,- Ft keretösszeget, ezért további bruttó 221.416,- Ft összegű pénzügyi forrás
biztosításáról kell gondoskodni. 

A vállalkozási keretszerződés 4.) pontjában felsorolt veszélyes lakossági hulladékokat is szükséges kiegészí-
teni a HAK kódú 20 01 28 szerinti festékek, tinták, ragasztók és gyanták, megnevezésű veszélyes hulladéktí -
pus csoporttal bruttó 184,15 Ft/kg egységáron, mivel a lakosság részéről ebből a veszélyes hulladékból jelen-
tős mennyiségű, 6846 kg tömegű hulladék került beszállításra, leadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi hatá-
rozati javaslatot elfogadni.

Hat  ározati javaslat  :
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvan  városában  a  lakossági  veszélyeshulladék-
gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozóan a DESIGN Kft.-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)
megkötött  vállalkozási  keretszerződést  módosítja  olyan  módon,  hogy  a  szerződésben  szereplő  bruttó
6.200.000,-Ft keretösszeg megemelésre kerül bruttó 221.416,-Ft-tal, valamint  a vállalkozási keretszerződés
4.)  pontja  kiegészül  a  HAK kód szerinti  20 01 28 festékek,  tinták,  ragasztók és  gyanták,  hulladéktípus
csoporttal bruttó 184,15 Ft/kg egységáron.

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi Alap” költséghelyen
rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. október 25.

Látta:    Horváth Richárd
polgármester    

dr. Kovács Éva
jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan városában 

a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozóan megkötött 

vállalkozási keretszerződés módosításához, bruttó 6.200.000,- Ft keretösszeg bruttó 

221.416,- Ft-tal történő megemeléséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi Alap” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. október 25. 
 
                 ….................................................. 

Johancsik Mónika                   
      gazdálkodási irodavezető 


