
E L Ő T E R J E S Z T É S

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

„Tisztítsuk meg az Országot” projekt Gárdony Város közigazgatási területén lévő
illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat támogatást nyert el a „Tisztítsuk meg az Országot” című projekt
megvalósítására.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegális hulladéklerakókat
felmértük, mennyiségeit és a hulladékfajtákat beazonosítottuk.
Az összeállított lista alapján árajánlatokat kértünk be a hulladékok összegyűjtésére, valamint
szállítására és kezelésére vonatkozóan.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdés szerint
„Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben
meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
(2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítési engedély alapján
végezhető.”

Beérkezett ajánlatok:

Illegális hulladékok összegyűjtésére, helyszíni szelektálására, szállításra alkalmas
állapotba való összeállítására

Ajánlatok Agárdi Zöld
Kft.

DUNANETT
Kft.

Gárdonyi
Városüzemeltetési

Kft.

VHG
Nonprofit

Kft.

Nettó ajánlat 968 490 nem érkezett
válasz 1 065 339

nem érkezett
válasz

Bruttó ajánlat 1 230 000 1 352 980

Illegális hulladékok szállítására és kezelésére:

Ajánlatok VHG Nonprofit
Kft.

DEPÓNIA
Nonprofit   Kft.

Vertikál
Nonprofit Zrt.

Holz Cargo
Kft.

Nettó ajánlat 2 771 653 nem érkezett
válasz

csak 11,02 tonna
hulladékra adott

árat
2 943 712

Bruttó ajánlat 3 520 000 3 738 514

A pályázat megvalósulási határideje: 2021. február 28.

Kérjük szíves döntésüket!



1. Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a „Tisztítsuk meg az Országot”
című pályázatban szereplő területeken az illegális hulladékok összegyűjtését, helyszíni
szelektálását, szállításra alkalmas állapotba való összeállítását a  ……………….……. Kft.-től.
Biztosítja a nettó …………Ft + 27 % ÁFA bruttó ………….. Ft szolgáltatási díjat.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

Határidő: nyertes vállalkozó értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

2. Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a „Tisztítsuk meg az Országot”
című pályázatban szereplő területeken az illegális hulladékok elszállítását és kezelését a
…………………… Kft.-től.
Biztosítja a nettó …………Ft + 27 % ÁFA bruttó ………….. Ft szolgáltatási díjat.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

Határidő: nyertes vállalkozó értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. december 22.

Tóth István
polgármester

Készítette: Écsi Zsanett szervező


