
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  szolgáltatási  szerződés  megkötésére  a  Biotrans  Kft-vel  önkormányzati
intézményeknél  lakossági  hulladék  étolaj  gyűjtőpontok  létesítésére és  a  hulladék
étolaj díjmentes elszállítására

Előadó: Szabó Imre osztályvezető
Előkészítő: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető-ügyintéző

Véleményező bizottság: Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
          Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A  Biotrans  Kft.  szerződéskötési  ajánlattal  megkereste  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatát,  hogy  a  lakosságnál  keletkező  hulladék  étolaj  begyűjtésére  az
önkormányzati intézményeknél gyűjtőpontok létesítése esetén díjmentesen elszállítja az így
összegyűjtött elhasznált étolajat és az intézmények alapítványainak 25 Ft/kg visszatérítést
biztosítana  adomány  formájában  az  összegyűjtött  mennyiségért.  Dunaújváros  óvodái  és
bölcsődéi vállalják a gyűjtőpontok működtetését. A szerződésnek költségvetési igénye nincs.
Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1501-3/2021.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 544-301
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2021. 01. 13. Ellenőrzés dátuma: 2021. 01. 13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2021. 01. 13. Ellenőrzés dátuma: 2021. 01. 13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
szolgáltatási szerződés megkötésére a Biotrans Kft-vel önkormányzati

intézményeknél lakossági hulladék étolaj gyűjtőpontok létesítésére és a
hulladék étolaj díjmentes elszállítására

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Biotrans  Kft.  szerződéskötési  ajánlattal  megkereste  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzatát, hogy a lakosságnál keletkező hulladék étolaj begyűjtésére
az  önkormányzati  intézményeknél  gyűjtőpontok  létesítése  esetén  díjmentesen
elszállítja az így összegyűjtött elhasznált étolajat és az intézmények alapítványainak
25  Ft/kg  visszatérítést  biztosítana  adomány  formájában  az  összegyűjtött
mennyiségért. A cég rendelkezik a gyűjtéshez szükséges hatósági engedélyekkel,
melyet bekértünk tőlük a gyűjtésre vonatkozó tájékoztató anyaggal együtt. 
Az új, ingyenes szelektív gyűjtési forma bevezetésével a település csatornahálózata
és szennyvíztisztítója  is mentesül a terhelés alól, így a rendszer környezetvédelmi
szempontból hasznos a csatlakozó önkormányzatok  számára. A rendszer már több
megyeszékhelyen,  számos  nagyobb  városban  és  kisebb  településen  kerül  vagy
került kiépítésre, jelenleg több száz magyarországi településen folyik a gyűjtőpont-
hálózat  felállítása  illetve  a  telepítési  pontok  kijelölése.  A  tapasztalatok  szerint  a
sűrűbben  telepített  gyűjtőpontok  ösztönzően  hatnak  a  lakosságra,  szívesebben
gyűjtik szelektíven a használt sütőolajat, ha elérhető közelségben van a gyűjtőpont.  
Kisebb  településeken  általában  az  intézmények  udvarán  kerül  elhelyezésre  az
edényzet, mely 240 literes kiszerelésben, kisebb településeken 30 vagy 60 literes
méretben  is  igényelhető.  A  dunaújvárosi  intézményekben  a  240  literes  edény
használatát javasoljuk.
Felmértük  az  önkormányzati  intézmények  gyűjtési  programban  történő  önkéntes
részvételi  igényét,  a gyűjtőedények elhelyezésének módját és a kedvezményezett
alapítványok körét.
A  Dunaújvárosi  Óvoda  összesen  7  tagóvodája  és  a  Bölcsődék  Igazgatóságának
mindegyik,  összesen  5  bölcsődéje,  vállalják  a  gyűjtőpontok  működtetését.  Az
önkormányzat részére közvetlen visszatérítésre nincsen mód, kizárólag alapítvány
vagy egyesület részére lehet a visszatérítést folyósítani. A Dunaújvárosi Óvoda és a
Bölcsődék Igazgatóságának kérése alapján a 25 Ft/kg visszatérítést a gyűjtésben
részvevő  intézmények  alapítványának  javasoljuk  folyósítani.  A  szolgáltatási
szerződés tervezet tartalmazza a gyűjtésben részvevő intézmények és alapítványai
adatait. 
A  polgármesteri  hivatal  épületében  az  előzetes  vizsgálataink  szerint  tűzvédelmi
szempontból  nem  lehetséges  a  hulladék  étolaj  gyűjtőpont  létesítése.  A  város
bölcsődéiben és óvodáiban a felmérésünk alapján az elkerített udvar részekre vagy a
tálaló konyha melletti elkerített területen elhelyezhetőek a gyűjtőpontok, illetéktelen
személyek  hozzáférése  nélkül,  és  az  intézmények  vállalják  a  hulladék  étolaj
begyűjtését  azzal,  hogy a 25 Ft/kg visszatérítés az alapítványaikat  illeti  majd.  Az
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intézmények  240  l-es  edényben  történő  elhelyezéssel  tudják  vállalni  az  étolaj
műanyag flakonban történő visszagyűjtését. 
A szolgáltatási szerződés megkötésének költségvetési igénye nincs.

A határozati javaslat az előterjesztés 1. számú mellékletét, a szolgáltatási szerződés
tervezete pedig a 2. számú mellékletét képezi.

A fentiekre való tekintettel  az alábbi  határozati  javaslatot  és szerződés tervezetet
terjesztjük elő.

Kérjük  Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  az  előterjesztéshez  tartozó  határozati
javaslatot és a szolgáltatási szerződést legyen szíves elfogadni.

Dunaújváros, 2021. január 12.

Tisztelettel:

Szabó Imre
           osztályvezető
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az előterjesztés 1. melléklete

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (I. 21.) határozata   

szolgáltatási szerződés megkötéséről a Biotrans Kft-vel, önkormányzati
intézményeknél lakossági hulladék étolaj gyűjtőpontok létesítéséről és a

hulladék étolaj díjmentes elszállításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere elfogadja és aláírja a lakossági hulladék
étolaj gyűjtésére és gyűjtőpontok létesítésére vonatkozó díjmentes szolgáltatási szerződést a
Biotransz  Kft.-vel  (székhelye:  2045  Törökbálint,  külterület  0152/12.  hrsz.,  ügyvezető
igazgató: Zaják Péter)

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a
Dunaújvárosi  Óvoda  hét  tagóvodájában  és  a  Dunaújvárosi  Bölcsődék  Igazgatóságához
tartozó  öt  bölcsődében  lakossági  hulladék  étolaj  gyűjtőpontok  létesüljenek,  a  240  literes
edény  alkalmazásával,  és  a  begyűjtött  hulladék  étolajért  járó  25  Ft/kg  visszatérítés  a
szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az abban megjelölt intézmények alapítványainak
bevétele legyen.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  a  határozatról  értesítse  az  érintetteket,  és  a
szolgáltatási szerződést készítse elő aláírásra.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
  

Határidő: 2021. január 31.

Dunaújváros, 2021. január 21. 

 
Pintér Tamás
polgármester
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