
  Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. január 19. 

Javaslat  a  SEPTOX  Kórházi  és  Egészségügyi  Hulladékokat  Gyűjtő  Szállító  és
Ártalmatlanító Kft-vel kötött szerződés módosítására

Előadó: szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                                ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                            
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: -
        

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 01. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2017. 01. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a z
egészségügyi  alapellátásban  keletkező  veszélyes  hulladékok  elszállítására  a  SEPTOX
Kft-vel  kötött  szerződést.  Dunaújvárosban  új  telephely  miatt  a  szerződés  módosítása
szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
E-mail címe: schleicher@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-324
Iktatószám:                 743-2/2017.
Előkészítő aláírása:                       Dr. Schleicher Judit 
Igazgató/Osztályvezető aláírása:  Dr. László Borbála

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017. 01. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 01. 06.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és Ártalmatlanító Kft-vel
kötött szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  44/2008.  (II.14.)  KH  számú  határozatában
hozzájárult  a  Sterifant  Hungária  Kft-vel  az  egészségügyi  alapellátásban  keletkező  veszélyes
hulladék szállítására és ártalmatlanítására vállalkozói szerződés megkötéséhez, amely szerződés
2008. március 15. napjával lépett hatályba. Ezt követően a Sterifant Hungária Kft. jogutódlással
megszűnt,  beolvadt  a  SEPTOX  Kórházi  és  Egészségügyi  Hulladékokat  Gyűjtő  Szállító  és
Ártalmatlanító Kft-be, amely ezáltal  a jogutódja lett,  így 2008. április 16-án a szerződés ennek
megfelelően módosításra került. (az előterjesztés 1. számú melléklete). 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 523/2016. (VIII.11.) határozatában arról döntött, hogy
a dunaújvárosi  14.  számú fogorvosi  körzet  ellátására feladatellátási  szerződést  köt  dr.  Krizsán
Gáborral 2016. október 1-től. A körzetet korábban dr. Dénes Judit látta el, a Dunaújváros, Október
23. tér 2. fszt. 1. szám alatti telephelyen. (az előterjesztés 2. számú melléklete). 

Dr. Krizsán Gábor a 14. számú fogorvosi körzet ellátását a Dunaújváros, Hold u. 1. I. em. 2. szám
alatti  rendelőben  látja  el,  ami  új  telephely,  emiatt  a  veszélyes  hulladék  elszállítására  kötött
szerződés 5. számú mellékletét módosítani kell, az új telephellyel bővül. 

Az 5. számú módosítást is tartalmazó mellékletet a SEPTOX Kft. megküldte Önkormányzatunk
részére. A módosított melléklet a határozat melléklete.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. január 10-én tárgyalta és
8:0:0 szavazattal támogatásra javasolja a Közgyűlésnek. Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a 2017. január 11-i ülésén tárgyalta és 6:0:0 közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
találta.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (I.19.) határozata

a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és Ártalmatlanító Kft-vel
kötött szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat,
valamint a SEPTOX Kft. között – az egészségügyi alapellátásban keletkező veszélyes hulladék
elszállítására  –  a  Közgyűlés  44/2008.  (II.14.)  KH számú határozatával  elfogadott  és  2008.
március  15-én  létrejött,  2008.  április  16-án  módosított  vállalkozási  szerződés  5.  számú
mellékletét – új telephellyel történő kiegészítéssel – módosítja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az  1.
pontban elfogadott vállalkozási szerződés módosítást aláírja. 



Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő: 2017. február 15.     

Dunaújváros, 2017. január 19.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke




