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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 
 



 

Tisztelt Bizottság! 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2014. március 19-ei ülésén 
tárgyalta a veszélyeshulladék-gyűjtési akció napirendi pontot, és a VVKB 79/2014. (III.19.) számú 
határozatának 1.) pontjával úgy döntött, hogy a 2014. április 26., július 7., szeptember 20., november 
29. és 2015. január 31., szombati napokon megrendezésre kerülő veszélyeshulladék-gyűjtési akcióval 
egyetért, és felkéri a Polgármester urat, hogy az Sz-129/2014. számú előterjesztésben meghatározott 
egységárakkal a vállalkozási szerződést kösse meg az A.S.A. Magyarország Kft-vel, a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a fent jelzett határozat 1.) pontjában a július 7. napja 
adminisztrációs hiba folytán tévesen került meghatározásra. 
Figyelemmel arra, hogy a július 7-e hétköznapra esik, azt július 5. (szombat) napjára szükséges 
módosítani, továbbá az e tárgyban kötött szerződéseket is ennek megfelelően módosítani kell. 
 
A határozati javaslatban technikai hiba folytán július 7. napja került meghatározásra, mely 
hétköznapra esik. Ezért a határozat, valamint a hozzá kapcsolódó szerződések módosítása szükséges. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
 
Budapest, 2014. június 13. 
 
          Temesiné Apollónia Aranka s.k. 
           irodavezető 
 
1.) Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB. 
79/2104. (III.19.) számú határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság  a 2014. április 26., július 5., 
szeptember 20., november 29. és 2015. január 31., szombati napokon megrendezésre kerülő 
veszélyeshulladék-gyűjtési akcióval egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy az .A.S.A. 
Magyarország Kft-vel a 2014. március 31. napján megkötött Vállalkozási Szerződés 1.) pontjában 
meghatározott időpontot 2014. július 7. napjáról július 5. napjára módosítsa.  

 
2.) Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 
szórólapterjesztés tárgyában a Pálinkás Lászlóval a 2014. április 3. napján megkötött Megbízási 
Szerződésben megjelölt 2014. július 7. napját július 5. napjára módosítsa.  
 
 
Határidő: 2014. július 5. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 


