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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú „Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Program Hulladéklerakók Rekultivációja” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai 
befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves fenntartási 
időszakba lépett. A projekt fenntartás tervezett befejezése 2019. január. 
 
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-a alapján a hulladéklerakó 
üzemeltetőknek a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt 
végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az 
engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer összefoglaló jelentést kell 
készítenie a tárgyévet követő év április 30-áig a környezetvédelmi hatóság részére. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 3 cégtől kért árajánlatot a 27 település 
vonatkozásában a rekultivált települési szilárd hulladéklerakók 2015. évi összefoglaló 
jelentésének elkészítésére. 
 
A DENKSTATT Hungary Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.) küldte meg árajánlatát, 
mely alapján Kiszombor településen a rekultivált hulladéklerakó éves összefoglaló 
jelentésének elkészítését nettó 327.500,- Ft összegért vállalná. A vállalási ár tartalmazza a 
vízvizsgálatot, a süllyedésmérést és a jelentésírást. Az éves összefoglaló jelentés elkészíttetése 
az Önkormányzat feladata a fenntartási időszakban. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés 
tárgyában döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
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___/2016.(III. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rekultivált 
települési szilárd hulladéklerakó éves összefoglaló jelentés elkészítésének megrendelése 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú 
pályázat fenntartási időszakában, Kiszombor településen rekultivált települési szilárd 
hulladéklerakó 2015. évi összefoglaló jelentésének elkészítését megrendeli a DENKSTATT 
Hungary Kft.-től (1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.) az árajánlata szerinti 327.500,- Ft + 
Áfa, mindösszesen bruttó 415.925,- Ft összegben. 
 
2. A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül:  
- DENKSTATT Hungary Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző  
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 


