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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 2017. január 1-től
A Képviselő-testület a 382/2016. (IX. 29.) számú határozatával döntött a
hulladék 2017. január 1-jétől történő begyűjtésére és elhelyezésére,
ártalmatlanítására közszolgáltatási szerződés megkötéséhez vezető
megindításáról. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert az
feltételek fennállásának részletes megvizsgálására.

települési
valamint
folyamat
in-house

Dr. Turi Attila ügyvéd, társasági jogi szakjogász az előterjesztés 1. mellékleteként
csatolt jogi állásfoglalása alapján Dombóvár Város Önkormányzata és az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. között kötendő hulladékgazdálkodási szerződésre nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Kbt. 9. § (1)
bekezdés h)-i) pontjaiban rögzített feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn
kell állniuk, amennyiben az említett feltételek már nem állnak fenn, az Önkormányzat
a szerződést jogosult és köteles felmondani.
A jelenlegi közszolgáltatási szerződésből kiindulva előkészítettük az új szerződés
tervezetét, amely az előterjesztés 2. mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közszolgáltatási szerződés jóváhagyására.
II. Lucza hegyi utcai hulladékudvar üzemeltetése
Dombóvár Város Önkormányzata és az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. között 2012.
január 31. napján létrejött szerződés értelmében az ÖKO-DOMBÓ Környezet- és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elvállalta a Dombóvár Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában lévő Lucza hegyi utca (korábban: Erzsébet u. 114.),
dombóvári: 291/19. hrsz. alatt felvett területen lévő hulladékgyűjtő udvar
jogszabályoknak megfelelő üzemeltetését.
A jelenlegi, az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel, mint üzemeltetővel fennálló
szerződés 2016. december 31. napján lejár. Fent leírtakkal, valamint a megkötendő
közszolgáltatási szerződéssel összhangban szükséges a Lucza hegyi utcai
hulladékudvar üzemeltetési szerződését is 2017. március 31. napjáig
meghosszabbítani. Célszerűnek mutatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződés
fennállása alatt a Lucza hegyi utcai hulladékudvar üzemeltetését is az ÖKO-DOMBÓ
Nonprofit Kft. lássa el a korábbi gyakorlatnak megfelelően.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Lucza hegyi utcai hulladékgyűjtő udvar
üzemeltetésére 2012. január 31. napján kötött szerződés 2017. március 31. napjáig
történő meghosszabbításának jóváhagyására.

I. Határozati javaslat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési hulladék 2017.
január 1-jétől történő begyűjtésére és elhelyezésére, valamint ártalmatlanítására szóló
közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. december 31. – a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
II. Határozati javaslat
a Lucza hegyi utcai hulladékudvar üzemeltetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lucza hegyi utcai
hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel kötött
szerződés 2017. március 31. napjáig történő meghosszabbítását jóváhagyja.
Határidő: 2016. december 31. – a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

