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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Dr. Csernavölgyi László elkészítette  az Újhartyán 072/51 
hrsz alatti nem veszélyes hulladéklerakó gáz kiszellőző kútjainak műszaki terveit, amely 
benyújtásra került a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséghez.  
A Felügyelőség a terveket elfogadta és módosította az Újhartyán, külterület 072/51 hrsz-ú 
ingatlanon levő nem veszélyes hulladéklerakó felhagyására, utógondozására és 
rekultivációjára adott környezetvédelmi működési engedélyt.  
A működési engedély módosítás alapján a depóniatest átszellőztetésére az EOV koordináták 
által meghatározott 5 db gázkiszellőző kutat kell építeni.  
Dr. Csernavölgyi László a tervezői helyszíni művezetésre, amely magába foglalja a kutak 
geodéziai kijelölését, helyszíni irányítást, továbbá a megvalósulási dokumentáció elkészítését 
és benyújtását  a Felügyelőségre 160000 Ft bruttó ajánlatot adott.  
 
A kivitelezési munkálatokra az Újhartyán Település Üzemeltető és Ország Közepe  Kft-től 
kértünk ajánlatot, melyet az előterjesztéshez mellékelek. Az ajánlatuk: 137.925 +ÁFA /kút. 
 
Határozati javaslat: 
 

/2014.(III.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   Újhartyán Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   úgy döntött, hogy az Újhartyán 072/51 hrsz-ú ingatlanon lévő 
   nem veszélyes hulladéklerakó utógondozására és rekultiváció adott 

környezetvédelmi működési engedély módosítása szerinti 5 db 
gázkiszellőző kút létesítésével kapcsolatos tervezői helyszíni 
művezetés, továbbá a megvalósulási dokumentáció elkészítésével 
kapcsolatos Dr. Csernavölgyi László által adott árajánlatot 160.000 Ft 
összeggel elfogadja 

   Az UTÜ-OKIP Kft. kivitelezési munkálataira adott  



137.925 +ÁFA /db árajánlatát elfogadja.  
A szerződések aláírásával a testület megbízza a polgármestert. 

 
   Határidő:  azonnal 
   Felelős: polgármester 
 
 
Továbbá szükséges elkészíteni a 2014. évben is  a rekultivált települési hulladéklerakó 3 db 
monitoring kútjának 2014. évi vizsgálatát és az éves értékelő jelentést. 
Dr. Csernavölgyi László az előző évekhez hasonlóan megbízási szerződés tervezetet nyújtott 
be a feladat elvégzésére, melynek összege: 
Évente két alkalommal:  60.000 Ft/alkalom   összesen: 120.000 Ft 
A vízjogi üzemeltetésben előírt éves szöveges kiértékelés  összesen:   40.000 Ft 
            Mindösszesen: 160.000Ft 
 
Határozati javaslat: 
 

/2014.(III.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
   megbízási szerződést köt Dr. Csernavölgyi László 

igazságügyi környezetvédelmi szakértővel ( 2724 Újlengyel, Dánosi 
dűlő 38.) a rekultivált települési hulladéklerakó 3 db monitoring 
kútjának 2014. évi vizsgálatára és az éves értékelő jelentés elkészítésére 
160.000 Ft összegben. 

   A szerződés aláírásával megbízza a testület a polgármestert. 
 
   Határidő:  azonnal 
   Felelős:  polgármester 
 


