
 Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 03. 26.

Javaslat a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Demeter-Weiner Anett ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 03. 26.
pénzügyi. gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2020. 03. 26.

A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyes hulladék elszállítását végző SEPTOX Kft.
az Önkormányzatunkkal kötött vállalkozási szerződés 2. számú mellékletét módosította,
szolgáltatási  árait  megemelte.  Az  előterjesztés  a  SEPTOX  Kft-vel  kötött  szerződés
módosításának elfogadására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 2514-15/2020.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2020. 03. Ellenőrzés dátuma: 2020. 03.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2020. 03. Ellenőrzés dátuma: 2020. 03. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: 2020. 03. Ellenőrzés dátuma: 2020. 03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



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.) 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. (az előterjesztés 1. számú melléklete). 
 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 2. számú melléklete). 

A  szerződő  felek  megnevezésénél  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
székhelyében,  a  képviselő  személyében  és  a  felek  megbízottainak  megnevezésében
történt  változást  át  kell  vezetni.  A  székhely  2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  1-2,
képviselő Pintér Tamás polgármester.  A szerződés 13. pontjában a felek megbízottai  a
megrendelő  részéről  Demeter-Weiner  Anett.  A  változásoknak  megfelelő  szerződés
megküldését kérjük a Septox Kft-től.

A szerződés 2. számú melléklete tartalmazza az árlistát, amelyben változás 2013. január
1-én volt utoljára.  (az előterjesztés 3. számú melléklete) Az új 2. számú mellékletet a
Septox Kft. megküldte Önkormányzatunk részére, ami 2020. február 1. napjától érvényes
és  a  korábbi  árlistához  képest  jelentős  változásokat  tartalmaz.   (az  előterjesztés  4.
számú melléklete). A jelentős áremelkedés kapcsán osztályunk a SEPTOX Kft. ajánlata
mellé két másik szolgáltatótól, nevezetesen a Saubermacher-Magyarország Kft-től és a
ZÖLDZÓNA Környezetvédelmi Kft-től is ajánlatot kért. A Saubermacher-Magyarország Kft.
nem  kívánt  árajánlatot  adni.  (az  előterjesztés  5.  számú  melléklete)  A ZÖLDZÓNA
Környezetvédelmi  Kft.  megküldte az ajánlatát,  (az előterjesztés 6.  számú melléklete)
azonban minden tétele magasabb összegű a SEPTOX Kft. megemelt árainál is. 

A fentiek értelmében még mindig a SEPTOX Kft. ajánlata kedvezőbb, továbbá a SEPTOX
Kft.  hatályos  szerződésének  új  ajánlatához  igazodó  módosítása  mellett  szól,  hogy  a
jelenlegi szerződésük fennállása alatt problémamentes volt a szolgáltatásuk. 

Az áremelkedés miatti összeg fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 3. Dologi kiadások során
rendelkezésre áll.

A 5. számú szerződés módosítás a határozati javaslat melléklete. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, a pénzügyi, gazdasági
és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2020.
március  17-i  rendkívüli  üléseiken  tárgyalták.  Mivel  a  bizottsági  ülésekre  a  közgyűlési
postázást  követően  került  sor,  ezért  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a
Közgyűlésen szóban ismertetik.



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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2020. (III.26.) határozata

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

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata,  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, többször
módosított vállalkozási szerződés 2. számú mellékletét – az árváltozásnak megfelelően
– módosítja. Továbbá a szerződő felek és azok megbízottainak adataiban bekövetkezett
változásokat átvezeti.

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

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester
-a végrehajtásban való közreműködésért:
 humán szolgáltatási osztályvezető

     Határidő: 2020. március 31.

    3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az
áremelkedés miatti összeg fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati  rendelet  5.  melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  3.  Dologi  kiadások
során rendelkezésre áll.

     Dunaújváros, 2020. március 26.

Dr. Székely Károly s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke




