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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk is tagja a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő
Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulásnak, amelynek 2004. február 1-jei
létrejöttével 313 Baranya, Somogy, illetve Tolna megyei önkormányzat arra vállalt
kötelezettséget, hogy regionális szilárdhulladék kezelő rendszert épít ki az integrált
hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében.
A Társulás létrejöttekor a hulladékgazdálkodási rendszer, a létesítmények működtetése
körében üzemeltetési szerződés született, a kijelölt üzemeltető a BIOKOM Nonprofit
Kft. lett a Társulási tanács határozata és a Brüsszeli döntés alapján. Az üzemeltető
alvállalkozók bevonása a társult önkormányzatok döntése alapján megtörtént, az
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. is a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt üzemeltető
alvállalkozónak minősült. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás idei évben történt
változásai miatt, mind a BIOKOM Nonprofit Kft., mind pedig az ÖKO-DOMBÓ
Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményét visszavonta az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Emiatt a Dél-Kom Nonprofit
Kft. lett a kijelölt üzemeltető a BIOKOM Nonprofit Kft. helyett, míg az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. helyett szintén a Dél-Kom Nonprofit Kft. lesz a
kaposszekcsői Hulladékátrakó állomás és hulladékudvar üzemeltetője, amint
meglesznek az erre vonatkozó engedélyei.
Jelen előterjesztésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően ismertetem a Társulás
2016. évi tevékenységét a Társulás által készített, és mellékletként csatolt
tájékoztatóban foglaltak szerint.
Határozati javaslat
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról szóló
határozatot küldje meg a Társulás részére.
Határidő: 2017. október 10. – határozat megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési iroda
Szabó Loránd
polgármester

Melléklet
Tájékoztató a Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáról

A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó
Önkormányzati Társulás 313 Baranya, Somogy, illetve Tolna megyei önkormányzat
arra vállalt kötelezettséget, hogy regionális szilárdhulladék kezelő rendszert épít ki az
integrált hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében.
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás önálló jogi személy.
A projekt természet-földrajzilag a Dunántúli-dombság nagytájon fekszik. Ezt a
Dunántúl déli részén fekvő, a Zala folyó és a Balaton vonalától a határfolyó Dráváig
terjedő területet dombságok (a Zalai-dombság, a Belső- és Külső-Somogy, a Baranyadombság, a Tolnai-hegyhát), valamint a Mecsek és a Villányi-hegység alkotja. A
Dunántúli dombság területe 11.400 négyzetkilométer, Magyarország területének 1/9ed része.
A Társulás döntéshozó a szerve a 13 tagú Társulási Tanács, melyet a Társulási Tanács
elnöke vezet, esetünkben Pécs polgármestere, Dr. Páva Zsolt.
A Társulás önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az államigazgatási feladatokat a
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetje látja el, így működésének
kizárólagosan internet- és távközlési költségei merülnek fel.
A társult tagok tagdíjat fizetnek, állandó lakónépességük arányában, 174,- Ft/fő/év
összegében. Sajnálatosan a tagdíjbefizetések nagyösszegű kintlévőséget mutatnak,
mely nagyobb részt az Önkormányzatok anyagi helyzetéből adódik.
A bevételek természetesen a kötelező, rekultivált hulladéktelepek utólagos és ellenőrző
munkálataira kerülnek felhasználásra.
A Mecsek-Dráva Társulás 2015. év óta, a beruházás befejeztével - ahogy a fentiekben
jelzésre került - csak az államigazgatási feladatokat látja el, összehívja a Társulási
Tanácsot, előterjesztéseket készít és koordinál, ezekről az előírt jegyzőkönyveket
készíti el és küldi meg a felettes szervezetnek. A Társulási Tanács 2016-ban 3
alkalommal tanácskozott és 14 határozatot hozott.
Az elmúlt időszakban sajnálatosan nagymértékben megemelkedett a hulladék- és
komposztedények rongálása, így folyamatosan kapcsolatot tartunk az illetékességből
eljáró rendőrséggel és ügyészséggel. Meg kell állapítanunk, hogy az eljárások,
illetőleg a kártérítések nem minden esetben hoznak pozitív eredményt.

