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Tisztelt Képviselő-testület!
A 139/2010. (IV.14) Kt. sz. határozat értelmében árajánlatot kértünk a legközelebb eső
zöldhulladékot kezelő vállalkozástól a Dombóvár város közigazgatási területén a zöldhulladék gyűjtés ellátásával megbízott gazdasági társaság által összegyűjtött zöldhulladék ártalmatlanítására. A rendelkezésre álló idő rövidsége ellenére a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: KVG Zrt.) árajánlatot tudott adni, amely azonban
csak a befogadás és ártalmatlanítás díját foglalja magába, a szállítási költséget nem. Az
ajánlati ár 3.200,-Ft/ t + ÁFA.
Ha a fenti árhoz hozzászámítjuk a szállítási költséget, jóval magasabb összeget kapunk.
A lerakó és Dombóvár közötti távolság 35 km, oda-vissza 70 km. A szállítási díj a jelenlegi és a közeljövőben várható üzemanyag árakat figyelembe véve 350 Ft/km. Ebből
számítható, hogy egy szállítás ára 24.500,-Ft/t. A szállítás során 5 t hulladék kerül elvitelre, így 1 tonna szállítási ára 4.900, Ft/t, ha ezt az árat hozzáadjuk a befogadás és ártalmatlanítás díjához 8.100,-Ft/t árat kapunk. Az így kapott ár jóval magasabb a korábbi
ajánlattevő által adott díjaknál.
A fenti határozat kitért arra is, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. milyen feltételekkel tud közreműködni a feladat ellátásában.
Megkeresésünkre a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. nyilatkozott, hogy
sem területtel, sem szükséges engedélyekkel, sem megfelelő humánerőforrással nem
rendelkeznek, így nem tudnak közreműködni a zöldhulladék szakszerű kezelésével
kapcsolatos feladat ellátásában.
Alternatívaként merült fel a zöldhulladék az Öko-Dombó Kft. és Dombóvár Város Önkormányzata között a szelektív- és zöldhulladékra vonatkozó szerződés keretében történő elszállítása és ártalmatlanítása. A Kft. rendelkezik a feladat ellátásához szükséges
engedélyekkel, személyi és anyagi feltételekkel. A lenti határozati javaslat elfogadásával a szerződés kiegészül a zöldhulladék elszállításával és ártalmatlanításával úgy, hogy
a szerződésben rögzített vállalkozói díj nem változik.
A fent leírtakat figyelembe véve javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvár Város Önkormányzata és az Öko-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási
Kft. között, a szelektív és zöldhulladék gyűjtésére 2009. december 17. napján létrejött
szerződés akként történő módosításához, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás kiegészül a zöldhulladék elszállításával és ártalmatlanításával.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2010. április 30- a szerződés módosításra
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