FEDŐLAP
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 10. 17.
Javaslat a folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat tárgyában
kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Meghívott:

Neszmélyi Loránd ügyvezető igazgató
Nyalka László műszaki igazgató
Beéry Réka osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Benkovics Kornélia osztályvezető, Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
a közbeszerzési és bíráló bizottság

2020.10.13.
2020.10.13.
2020.10.12.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az Önkormányzat a Dunaújvárosi Víz-,
Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-vel fennálló, folyékony hulladék kezelésére irányuló
önkormányzati közfeladat tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosítására tesz
javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 34356-4/2020.
Ügyintéző neve: Dr. Horinka Hajnalka
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása:
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:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.
Ellenőrzés dátuma:2020.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
egyszerű/minősített
A tárgyalás módja:
Nyílt
Egyéb megjegyzések

JAVASLAT
folyékony
hulladék
kezelésére
irányuló
önkormányzati közfeladat tárgyában kötött
a
közszolgáltatási szerződés módosítására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a folyékony hulladék kezelésére irányuló
önkormányzati közfeladat tárgyában a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően közszolgáltatási szerződést kötött a DVCSH Kft.vel 2010. december 28-án, mely társaság a közszolgáltatásra 2020. december 31-ig jogosult.
(a szerződés az előterjesztés 1. számú melléklete)
Ismert, hogy Dunaújváros Északi Területén jelenleg még mindig folyamatban van a
csatornázás. A projekt befejezését követően várhatóan a folyékony hulladék éves
mennyisége jelentősen vissza fog esni.
Fentiekre tekintettel, információ kérése céljából előkészítő osztály felkereste a
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályt, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy Dunaújváros
Északi Területén a folyamatban levő szennyvízelvezetés mikorra fejeződik be, és az erre
vonatkozó projekt megvalósulását követően várhatóan milyen mértékben fog csökkenni a
folyékony hulladék mennyisége, azaz 2021. január 1. napjával kezdődően milyen
mennyiséggel szükséges számolni.
A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály továbbította előkészítő osztály levelét és erre
vonatkozó kérdését a DVCSH Kft.-nek. A megkeresésre Nyalka László, a DVCSH Kft.
műszaki igazgatója leírta, hogy jelenleg az éves mennyiség 27.300 m3, ugyanakkor ez a
mennyiség remélhetőleg vissza fog esni 10.000 m3 alá, valamint azt is leírta, hogy kedvező
lenne, ha csak 4000-5000 m3 lenne az éves mennyiség 2021. évben. (a DVCSH Kft. e-mail
levele az előterjesztés 2. számú melléklete).
A folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat tárgyában a
közszolgáltatás ellátására ugyanakkor az önkormányzat közbeszerzési eljárást szükséges
lefolytasson, az ajánlattételi dokumentációban (felhívásban) már a projekt megvalósulása
következtében csökkent mennyiséggel kellene számoljon. Ehhez azonban a folyékony
hulladék 2021. január 1-től várható, becsült mennyiségének a pontosabb meghatározása
szükséges.
Ez az adat várhatóan 2021. év elejére rendelkezésre fog állni, a közbeszerzési eljárás
elindítása ezt követően lenne célszerű.
Fentiekre tekintettel és annak érdekében, hogy az önkormányzat jogszabályban előírt
kötelező feladatellátása ne kerüljön veszélybe, a hatályos szerződés fél évvel történő
meghosszabbítása volna indokolt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a hulladékgazdálkodás.
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § [A szerződés felek általi
módosítása]
„(1) A felek közös megegyezéssel módosíthatják
megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.

a

szerződés

tartalmát

vagy

(2) A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. A kötelezettség
biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad, de a zálogkötelezett és a kezes
helyzete hozzájárulásuk nélkül nem válhat terhesebbé.
(3) A szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.”
A hatályos közszolgáltatási szerződés szerződés módosítására vonatkozó, 15.1. és 15. 2.
pontja szerint:
„15. 1. A felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződésnek az ajánlattételi
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét,
ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy
jogos érdekét sérti.
15. 2. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik fél
lényeges és jogos érdekét sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést
módosíthatják.”
Az előkészítő osztály előkészítette a szerződés módosítására vonatkozó szerződés
tervezetét, amely a határozati javaslat melléklete.
A 2021. évi költségvetést 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időszakra
hozzávetőlegesen 1.000.000,- Ft összegben érinti, amiről a határozatban rendelkezni
szükséges.
Az előterjesztést 2020. október 13. napján tárgyalta meg a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. A bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (X.17.) határozata
a folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat tárgyában kötött
közszolgáltatási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Víz-, CsatornaHőszolgáltató Kft. között a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati
közfeladat ellátására kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításra kerüljön, 2021.
június 30. napjáig, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés felkéri a polgármestert
határozat közlésére és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére:
a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül
- a szerződésmódosítás aláírására:
a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést a 2021.évi költségvetés tervezésekor mindösszesen 1.000.000,- Ft értékben vegye
figyelembe.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
Dunaújváros, 2020. október 17.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

dr. Molnár István
a közbeszerzési és bíráló
bizottság elnöke

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (X.17.) határozata melléklete

Közszolgáltatási szerződés
módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely:
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószám: 15727000-2-07, képviseli: Pintér Tamás
polgármester) mint a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati
közfeladat ellátására Dunaújváros város területén jogosult és kötelezett szervezet
/továbbiakban: Önkormányzat/,
másrészről
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja
1., adószám: 11456498-4-07, cégjegyzékszám: 07-09-005140, képviselő: Neszmélyi Loránd
ügyvezető), a települési folyékony hulladék begyűjtésére és leürítő helyre történő szállítására
vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás
keretében teljesítő /továbbiakban: Közszolgáltató/, – együttesen Felek – között az alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel mellett:
1. Felek rögzítik, hogy 2010. december 28. napján közszolgáltatási szerződést kötöttek folyékony
hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására.
2. Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 1.4. pontját közös megegyezéssel az alábbiak
szerint módosítják:
“Közszolgáltató a települési folyékony hulladék begyűjtésére, szállítására Dunaújváros
Megyei Jogú Város közigazgatási területén kötelező közszolgáltatásra 2011. január 1-től
2021. június 30-ig jogosult.”
3. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés módosításáról DMJV Önkormányzata
Közgyűlésének ….…./2020. (X.17.) határozata döntött.
4. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem
érintett részét változatlan formában fenntartják.
Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Dunaújváros,………………
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester

Dunaújváros,…………………...
DVCSH Kft.
képviseletében
Neszmélyi Loránd
ügyvezető

Közszolgáltató
Pénzügyi ellenjegyzés:

Dunaújváros,………………

