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

Előterjesztés
az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról 

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan város területén az önkormányzati  tulajdonú közterületeken, ingatlanokon keletkező állati  tetemek
begyűjtéséről  és  elszállításáról  Hatvan  Város  Önkormányzata  köteles  gondoskodni.  Hatvan  Város
Önkormányzata  a  77/2022  (II.10.)  számú  képviselő-testületi  határozat  alapján  keretszerződést  kötött  a
LAMMED Bt.-vel (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em. 8.) az állati melléktermékek elszállítására,
valamint  ártalmatlanítására  2023.  február  28-ig.  A  vállalkozó  2022  decemberében  kelt  levelében
kezdeményezte az üzemanyag és különösen a gáz ár emelkedése miatt a szerződés megszüntetését közös
megegyezéssel, mivel az állati hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását 2023. január 1-től a szerződésben
szereplő árakon ( bruttó 203,20 Ft/kg; bruttó 215,90 Ft/km) már nem tudja teljesíteni.

Az  állati  hulladékok elszállítási  és  ártalmatlanítási  feladatok ellátására  vonatkozóan a  képviselő-testület,
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55.
§ (1) bekezdése alapján az alábbi árajánlatok kerültek bekérésre: 

1. LAMMED Bt.
(székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em. 8.)

 hulladékkezelés díja:                                                                                         381,- Ft/kg
 szállítás díja:                                                                                         342,90 Ft/km

2. NHSZ Dabas Kft. nem adott árajánlatot
(székhely: 2370 Dabas, Szent István út 133.) 

/ Hatvan város közigazgatási területéről nem tudják elszállítani az állati hulladékot/ 

3. DESIGN Kft. nem adott árajánlatot
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Javaslom,  hogy  LAMMED  Bt.-vel  a  fenti  egységárak  alapján  az  állati  melléktermékek  elszállításával,
valamint ártalmatlanításával kapcsolatos szerződés kerüljön megkötésre bruttó 1.700.000,- Ft keretösszeg
erejéig a 2023. január 1. és 2024. február 28. közötti időszakra.

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

1. Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a LAMMED Bt-vel (székhely: 1094 Budapest, Liliom u.
34. 3. em. 8.) megkötött,  Hatvan város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből tartott, illetve nem
kérődző és vadon élt állati melléktermékek, hulladékok, tetemek elszállításával, valamint ártalmatlanításával
kapcsolatos  feladatok ellátásáról  szóló  vállalkozási  keretszerződést  2022.  december  31.  napjával  közös
megegyezéssel megszünteti.



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

2. Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvan  Város  közigazgatási  területén  keletkező
kedvtelésből  tartott,  illetve  nem  kérődző  és  vadon  élt  állati  melléktermékek,  hulladékok,  tetemek
elszállításával,  valamint  ártalmatlanításával  kapcsolatos  feladatok  ellátásával  a  2023.  január  1.  és  2024.
február 28. közötti időszakra vonatkozóan a LAMMED Bt.-t ( székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em.
8.) bízza meg- az állati melléktermékek, hulladékok, tetemek ártalmatlanítás esetében bruttó 381,- Ft/ kg,
valamint  ezek  szállítása  esetében  bruttó  342,90  Ft/  km  egységárakon-  legfeljebb  bruttó  1.700.000,-  Ft
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. és 2024. évi költségvetésébe betervezésre
kerül.

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

Hatvan, 2022. december 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:       
   dr. Kovács Éva
         jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan város 

közigazgatási területén keletkező állati melléktermékek, hulladékok, tetemek elszállítására, 

és ártalmatlanítására legfeljebb bruttó 1.700.000,- Ft keretösszeg erejéig - 2023. január 1. 

és 2024. február 28. közötti időszakra vonatkozóan - a szükséges pénzügyi forrás Hatvan 

Város Önkormányzata 2023. és 2024. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 Hatvan, 2022. december 13. 

 

 

 
….................................................. 

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


