
 

         Iktató szám: Sz-66/2022. 
    

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. március 1-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Veszélyeshulladék-gyűjtés 
 

Előterjesztő:    Árva Péter bizottsági elnök 
 

Készítette:    Barna Renáta környezetvédelmi referens 
     

 
Előzetesen tárgyalja:  
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
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! 

 

 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Önkormányzatunk szándékai szerint 2022 májusa és 2023 

márciusa között, 6 alkalommal, alkalmanként 3 helyszínen lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciót 

szeretne szervezni, melynek során a ferencvárosi lakók a háztartásukban keletkezett veszélyes 

hulladékokat térítésmentesen adhatnák le a gyűjtőpontokon. 

 

A Bakáts tér felújítása alatt a korábban itt található gyűjtőpont áthelyezésre került egy új helyszínre 

(Kinizsi utca 12.), mely a tapasztalatok alapján nem okozott problémát a lakóknak, ezért a jövőben 

szeretnénk ugyanott tartani a gyűjtéseket. Így az idei évtől a következőképpen alakulnának a gyűjtési 

helyszínek: 

 Kinizsi utca 12. sz. előtt (Lónyay utca és a Kinizsi utca kereszteződésénél) 

 Napfény utca (Lidl áruház) előtt 

 Lenhossék utca 24-28. sz. előtt (Vendel u. felőli részén) 

 

A veszélyeshulladék-gyűjtés kapcsán kiküldött piackutatási ajánlatkérésünkre két, a veszélyes 

hulladékgyűjtés területén működő vállalkozástól érkezett indikatív ajánlat, melyek alapján a 6 

alkalommal, alkalmanként 3 helyszínen történő lakossági veszélyes-hulladék gyűjtés költsége 

mindösszesen megközelítőleg 10.000.000 forintra becsülhető.  

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a veszélyeshulladék-gyűjtési akció során a 

leadott háztartási veszélyes hulladékok mennyisége folyamatosan növekszik, mely jól mutatja, hogy a 

lakosság egyre környezettudatosabban gondolkodik. A gyűjtő autók mellé 3 darab 8 m3 – es konténert 

is kérnénk minden alkalomra, ezzel biztosítva, hogy a kerületi lakosok biztosan le tudják adni a 

háztartásukban található veszélyes hulladékot. 

 

A hulladékgyűjtésre vonatkozó felhívást, a szórólapok kihelyezését - az elmúlt évekhez hasonlóan -

Pálinkás László végezné, alkalmanként bruttó 100.000 - Ft, összesen bruttó 600.000,- Ft megbízási 

díjért, melynek plusz költsége a munkáltatót terhelő járulék. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. február 23. 

 

                Árva Péter s.k. 

             bizottsági elnök 

 

 

Melléklet: 

1) Előzetes árajánlat – DESIGN Kft.   

2) Előzetes árajánlat – FCC Magyarország Kft.   



 

Határozati javaslat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022 májusa és 2023 márciusa között összesen 

6 alkalommal, alkalmanként 3 helyszínen megrendezésre kerülő lakossági veszélyeshulladék-

gyűjtési akció költségeire 10.000.000 Ft-ot biztosít a 3205. számú ’Környezetvédelem’ 

költségvetési sor terhére. 

 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. március 1. 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzési eljáráshoz szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. március 31.  

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a szórólapterjesztéssel Pálinkás Lászlót bízza meg 

alkalmanként 100.000,-Ft, mindösszesen 600.000,-Ft összegben, és felkéri a Polgármestert, 

hogy a megbízási szerződést kösse meg Pálinkás Lászlóval. 
A megbízási díj és a munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a 3205. számú ’Környezetvédelem’ 

költségvetési sor terhére történik.  
  
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. április 15.  

 

 

 


