
1. melléklet a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez 

Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztésének 

OHKT-nek való megfelelőségének megállapítására 

 

1. Kérelmező adatai 
 

1.1. Hivatalos név: 
  

1.2. Székhely: 
  

1.3. Postai cím: 
  

1.4. Internetcím: 
  

1.5. A kapcsolattartó személy neve: 
  

1.6. A kapcsolattartó személy címe, 
elérhetősége (telefonszám és e-mail cím): 

  

2. A tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok 
 

2.1. A tervezett fejlesztés megnevezése: 
  

2.2. A tervezett fejlesztés pontos leírása: 
  

2.3. A tervezett fejlesztés szükségességét 
és indokoltságát megalapozó tényezők 
részletes ismertetése: 

  

2.4. A tervezett fejlesztéssel kapcsolatos a 
fejlesztés megkezdésekor fennálló 
körülmények, feltételek, a kérelmező 
rendelkezésre álló létesítmények, 
eszközök, rendszerelemek bemutatása 
(műszaki, gazdasági, tulajdoni viszonyok, 
jogi feltételek ismertetése, bemutatása) 

  

2.5. A tervezett fejlesztés nettó becsült 
értéke (forintban meghatározva, fejlesztési 
elemenként külön-külön és összesen, 
beleértve az opciót és a pozitív irányú 
mennyiségi eltérést): 

  

2.6. Opció meghatározása: 
  

2.7. Mennyiségi eltérés meghatározása: 
  

3. A fejlesztéshez tervezett forrás összege, összetétele: 
 

3.1. Nettó (forintban meghatározva): 
  

3.2. ÁFA (%): 
  



3.3. Bruttó (forintban meghatározva): 
  

3.4. A rendelkezésre álló forrás 
összetétele (előirányzat, támogatás stb.): 

  

3.5. A tervezett fejlesztés értékének 
meghatározását alátámasztó adatok, 
dokumentumok, az alkalmazott módszer 
bemutatása (piacfelmérés, költségbecslés) 

  

4. A fejlesztés tervezett kezdő időpontja 
(minden esetben: év/hónap/nap): 

  

5. A fejlesztés tervezett időtartama vagy a 
megvalósítás tervezett befejezésének 
időpontja: 

  

6. A tervezett fejlesztés mérföldkövei és 
azok tervezett időpontja, időtartama 

  

7. A tervezett fejlesztés megvalósításához 
szükséges szerződések tárgya, becsült 
értéke, tervezett időtartama 

  

8. Egyéb információk (előzetes 
tájékoztató, időszakos előzetes 
tájékoztató, előminősítési rendszer stb.): 

  

 

Mellékletek: 

a) ha a fejlesztést több önkormányzat közösen kívánja megvalósítani vagy a fejlesztés több 

önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát, területét érinti, úgy az érintett 

önkormányzatoknak a fejlesztés megvalósítására vonatkozó közösen aláírt megállapodása, 

b) a tervezett fejlesztésre vonatkozó előzetes fejlesztési terv legalább az alábbi tartalommal: 

- a fejlesztés célja, a fejlesztéssel elérni kívánt eredmény, a fejlesztés milyen módon 

szolgálja az európai uniós előírások, célok elérését, a fejlesztésre az OHKT mely előírása, 

célja, feltétele alapján kerül sor, 

- a fejlesztés gazdaságossági számítása (bekerülési költség levezetése, részletezése, 

költség-haszon elemzés, amely külön kitér a környezeti externáliákra is), 

- fejlesztés műszaki bemutatása, különös tekintettel a kapacitásadatokra, 

- fejlesztés időbeli ütemezésének bemutatása, 

- fejlesztésre vonatkozó koncepcióterv (különös tekintettel a hulladékáramok, 

hulladékmennyiségek kimutatására). 


