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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelete szól a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról. A közszolgáltató jelenleg az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Korábban Dombóvár Város Önkormányzata kérte felvételét a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba. A Képviselő-testület a Társulásba
való belépéshez feltételeket szabott. A Képviselő-testület feltételeit a Társulás részére
megküldtük, onnan érdemi választ még nem kaptunk. Felvetődött 2017. májusában is,
a Képviselő-testület tárgyalt arról, hogy a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft., mint közszolgáltató közvetlenül lássa el a hulladékgazdálkodással összefüggő
közszolgáltatási feladatokat Dombóvár város közigazgatási területén belül. A
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nkft. valószínűleg a kapacitás hiány miatt
visszalépett ezen feladat ellátásától. Alvállalkozói szerződés az ÖKO-Dombó
Nonprofit Kft.-vel nem került megkötésre. Megjegyezendő Dombóvár Város
Önkormányzata a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben a csatlakozás
és a feladatellátás biztonságos és célszerű ellátása érdekében egy felügyelőbizottsági
tag kijelölésének a jogát is kérte a társaságtól. A Képviselő-testületi döntést elküldtük
a Kaposvári cégnek ahonnan a kezdeményezésünkre érdemi választ nem kaptunk.
Szilágyi Ádám ügyvezető aláírásával egy érdemi információt nem tartalmazó levél
érkezett az önkormányzathoz, melyben tájékoztattak a kérdésünkre, hogy a
felügyelőbizottsági tag megválasztása, illetve visszahívása a taggyűlés hatáskörébe
tartozik.
A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi környezet megváltozása és a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. előírásai és ajánlásai, illetve a
finanszírozási rendszer kérdésessé teszi azt, hogy az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft.
hatékonyan és nem veszteségesen el tudja-e látni a feladatot. Az NHKV Zrt. biztosítja
a finanszírozást a hulladékgazdálkodási szervezeteknek, a finanszírozás rendszere
jelenleg nem kialakult, nem rögzültek azok az objektív mérőszámok, mely alapján
tervezhető lenne nagy biztonsággal az ÖKO-Dombó feladatellátása. Dombóvár Város
Önkormányzatának költségvetésében plusz forrás arra nincs, hogy az esetleges hiányt
finanszírozza. Többször tárgyalta a Képviselő-testület és elfogadta irányelvnek, hogy
az ÖKO-Dombó 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.
A tárgyalások során felvetődött a hulladékgazdálkodás feladatellátásának tekintetében
az, hogy a Dél-Kom Nkft. lehetőséget biztosít a Képviselő-testületnek arra, hogy
tulajdonrészt vásároljon a társaságban. Ezzel biztosítva lenne valamilyen mértékű
rálátásunk a társaság ügyeire, a feladatellátás minőségét, módját az esetleges
hiányosságokat a taggyűlésen, illetve az egyéb szervek előtt véleményezhetnénk.
Fentiekkel párhuzamosan kerülne sor az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
megszüntetésére, melynek formájáról és a lehetséges megoldásokról a további –
tulajdonosok közötti – tárgyalások fényében szükséges döntést hozni.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
I. Határozati javaslat
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató kijelöléséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 1. napjától
2017. november 3. napjáig a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t jelöli ki közszolgáltatónak a
Dombóvár Város közigazgatási területén végzendő hulladékgazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Polgármesterének felhatalmazásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dombóvár Város
Polgármesterét, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. vonatkozásában egyeztessen a
kisebbségi tulajdonos tulajdonrészének megvásárlásáról vagy a társaság
végelszámolásáról.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

III.

Határozati javaslat
Dél-Kom Nonprofit Kft.-ben tulajdonrész vásárlásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy tulajdonrészt vásároljon a Dél-Kom Nonprofit Kft.-ben.
2. A Képviselő-testület a tulajdonrész vásárlására a költségvetésből 100.000,Forint összegű forrást biztosít.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész vásárlásával
kapcsolatos szerződések aláírására és a vételár utalványozására.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
A közszolgáltató személyében történő változás miatt szükségessé válik Dombóvár
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendeletének
módosítása.
A rendelettervezethez kapcsolódó hatásvizsgálat:
1. A tervezett önkormányzati
költségvetési hatásai:

rendelet

várható

társadalmi,

gazdasági,

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs,
tekintettel arra, hogy megalkotásának indoka a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
végző személyében történt változás.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs tekintettel arra,
hogy megalkotásának oka a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén jelenleg is
folyamatban lévő változások.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi
forrást.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítást a város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató változása indokolja.
Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelettervezet elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja alapján
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) A település teljes közigazgatási területén a települési hulladék összegyűjtését,
elszállítását, ártalommentes elhelyezését, mint közszolgáltatást, valamint a szelektív és
zöld hulladékgyűjtést 2017. július 1. napjától 2017. november 3. napjáig a Dél-Kom
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.”
2.§
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A Képviselő-testület döntésének Rendeletbe foglalása.
2. §
A hatálybaléptetésről rendelkezik.

