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Tisztelt Képviselő-testület!

1. Közszolgáltatási szerződés módosítása
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelete szól a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, amelyet korábban az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzett.
Többször tárgyalta a Képviselő-testület és elfogadta irányelvnek, hogy az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási feladatait meg kellene szüntetni és az
NHKV ajánlásai és előírásai, illetve jogszabályi környezet megváltozása miatt új
közszolgáltatót kellene kijelölni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban felvetődött problémák
rendezésére az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. tulajdonosainak megoldást kellett
találnia. Szóbeli egyeztetésüket követően a kisebbségi tulajdonos Dél-Kom Nonprofit
Kft. 2017. június 12. napján kelt levelével írásban is megerősítette, hogy a Dél-Kom
Nonprofit Kft. rendelkezik a dombóvári hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok
ideiglenes ellátásához szükséges engedélyekkel, megfelelőségi nyilatkozattal és
eszközrendszerrel. Ennek megfelelően a javaslat szerint: az átmeneti időszakban,
2017. július 1. napjától 2017. november 3. napjáig Dombóvár városában a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Kom Nonprofit Kft. látná el.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 293/2017. (VI. 14.) Kt.sz.
határozatával 2017. július 1. napjától 2017. július 31. napjáig a Dél-Kom Nonprofit Kft.t jelölte ki közszolgáltatónak Dombóvár Város közigazgatási területén végzendő
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására.
Az előterjesztéshez teljes egészében mellékeljük a települési hulladék gyűjtésére,
szállítására és kezelésére elkészített, módosított szerződéstervezetet annak érdekében,
hogy annak minden részletét megismerjék a Képviselő-testület tagjai.

2. Beszállítói keretszerződés jóváhagyása
Az ÖKO-DOMBÓ Nkft. a 2014. május 28-án kelt beszállítói keretszerződés alapján a
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt szolgáltatási területén lévő településeken
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében összegyűjtött települési
hulladékot kezelés és ártalmatlanítás céljából a Pécs-Kökényi Regionális
Hulladékkezelő Központba, annak mechanikai-biológiai előkezelőjébe szállította.
A tevékenységért 2014. december 31-ig az Nkft. 5.683 Ft/tonna + áfa díjat fizetett.
A megállapodás a létesítmény próbaüzemének idejére vonatkozott, emiatt a BIOKOM
Nonprofit Kft. és az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. új beszállítói keretszerződést kötött.

2015. január 1-től mechanikai-biológiai előkezelőben végzett tevékenység díja 11.482
Ft/tonna + áfa, a Kaposszekcsői hulladékátrakóról a BIOKOM Nkft. 2.050 Ft +
áfa/tonna díjért szállítja a hulladékot, a zöldhulladék ára 8.277 Ft + áfa/tonna, a
hulladéklerakóba beszállított hulladék díja 11.863 Ft/tonna + áfa. A költségelemzés
alapján az üzemeltető a díjváltoztatás jogát fenntartotta.
A beszállítói keretszerződés 2016.03.16-án kelt módosítása alapján 2016. január 1.
napjától kezdődően a mechanikai-biológiai előkezelőben végzett tevékenység díjtétele
8.677 Ft/tonna + áfa, míg a zöldhulladék átvételének és kezelésének díja 5.503 Ft/tonna
+ áfa.
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2017. április 1. napjától beszállítói keretszerződés
módosítást kezdeményezett a díjtételek emelésére.
A szerződésmódosítást Somfalvi József ügyvezető nem írta alá.
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. társasági szerződésének III. 13)a)22) pontja szerint a
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 10 millió Ft feletti kötelezettségvállalás
jóváhagyása.
A díjtételek jelentős módosítása miatt a társaság tagjai előzetesen több alkalommal
tárgyaltak az emelés indokáról, melyről a BIOKOM Nkft. a mellékelt tájékoztatást adta.
A díjak az alábbiak szerint alakulnak:
- mechanikai-biológiai előkezelőben végzett tevékenység 8.677 Ft/tonna + áfa
helyett 13.440 Ft/tonna + áfa
- zöldhulladék átvétele és kezelése 5.503 Ft/tonna + áfa helyett 6.843 Ft/tonna +
áfa
- hulladéklerakóba beszállított hulladék átvétele és kezelése 11.863 Ft/tonna + áfa
helyett 14.000 Ft/tonna + áfa

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

I. Határozati javaslat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntésekben
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel kötendő – melléklet szerinti - közszolgáltatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
időtartamának szükség szerinti legfeljebb 1 hónappal történő hosszabbítására.
A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy ha, és amennyiben
Dombóvár Város Önkormányzata tagsági jogviszonyát, illetve tulajdonjogát bejegyezte
a cégbíróság a Dél-Kom Nonprofit Kft-ben 2017. november 3. napjáig tartó időtartamra
vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kössön a Dél-Kom
Nonprofit Kft-vel.

Határidő: 2017. július 20. – a szerződés aláírására
Felelős: Szabó Loránd
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési iroda

II. Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. és a BIOKOM Nonprofit Kft. között beszállítói
keretszerződés jóváhagyásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékelt,
BIOKOM Nonprofit Kft. és az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. között 2017. június
12-én kötött beszállítói keretszerződést.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviseletére az
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. taggyűlésén.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

