
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés módosítására

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

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 06. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2021. 06. 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23.

A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyes hulladék elszállítását végző SEPTOX Kft. és az
Önkormányzat között  létrejött  vállalkozási szerződés mellékleteinek – telephely változás miatt  -
módosítása  szükséges.  Az  előterjesztés  a  SEPTOX  Kft-vel  kötött  szerződés  módosításának
elfogadására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 343-    /2021.
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: 
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

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

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

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT
 a SEPTOX 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.  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. 

A  szerződés  5.  számú  melléklete  tartalmazza  a  hulladékok  átvételének  telephelyi
felsorolását. A mellékletben a jelenleg hatályos szerződés szerint, 10 telephely szerepel.

Dr.  Elek Ágnes házi  gyermekorvos és Dr.  Krizsán Gábor fogorvos azzal a kérelemmel
fordult  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához,  hogy  a  rendelőjük  is
szerepeljen  telephelyként  a  veszélyes  hulladékok  elszállítására  vonatkozólag  (az
előterjesztés 1. számú melléklete).

Osztályunk megvizsgálta kérelmüket és bizonyossá vált, hogy mind a két érintett rendelő
nagy  távolságra  van  a  szerződésben  rögzített  elszállítási  telephelyektől.  A veszélyes
hulladék  egyik  rendelőből  való  átszállítása  másikba  nem  megfelelő  megoldás
hosszútávon,  így  a  két  rendelőt  a  szerződés  5.  számú  mellékletébe  szükséges
belefoglalni. 

Szintén az 5. számú mellékletet érinti, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Mészárosné Libor Ágnes kérelme, amelyben az intézmény dolgozóinak - a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségétől kapott 200 db COVID-19
teszttel  való  -  helyszíni  szűrés  után keletkezett  veszélyes  hulladék elszállításban való
közreműködésünket  kérte.  Önkormányzatunk  már  rendelkezik  hatályos  szerződéssel  a
Septox Kft-vel, így az Önkormányzati fenntartású Útkeresés Segítő Szolgálat, az 5. számú
mellékletbe telephelyként felvételre kerülne (az előterjesztés 2. számú melléklete).

A  szerződés  4.  számú  melléklete  tartalmazza  a  veszélyes  hulladék  elszállításának
ütemezett  tervét.  Az  5.  számú  mellékletben  szereplő  telephely  változások  miatt,  a  4.
számú mellékletet is módosítani kell. 

Az új, 4. és 5. számú mellékletet és a 2021. április 1. napjától érvényes módosításokkal
egységes  szerkezetbe  foglalt  szerződést  a  Septox  Kft.  megküldte  Önkormányzatunk
részére (az előterjesztés 3. számú melléklete). 

A bővített telephelyekkel számított szállítási költség fedezete, Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 8. Közbiztonsági feladatok 3. Dologi kiadások során
rendelkezésre áll. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, a pénzügyi, gazdasági
és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021.



június  23-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 javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 …/2021. (VI. 24.) határozata 

a SEPTOX 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.)  számú határozatával  elfogadott  és 2008.  március  15-én létrejött,  többször
módosított  vállalkozási  szerződés  4.  és  5.  számú  mellékletét  –  a  telephelyek
bővítésére vonatkozóan – 2021. április 1. napjától módosítja. 

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

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester

-a végrehajtásban való közreműködésért:
 a humán szolgáltatási osztály vezetője

     Határidő: 2021. július 9.

3. A bővített telephelyekkel számított szállítási költség fedezete, Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelet  7.  melléklet  8.  Közbiztonsági  feladatok  3.
Dologi kiadások során rendelkezésre áll.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére.

Felelős  :     - a határozat közléséért: a polgármester
     - a végrehajtásban való közreműködésért: 



        a humán szolgáltatási osztály vezetője
 Határidő:  2021. július 9.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és 

városüzemeltetési bizottság elnöke
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