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Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi Dombóváron a
települési szilárd hulladék gyűjtését és elhelyezés céljából történő elszállítását, a
szelektív hulladékgyűjtést és a lomtalanítást. A 10 évre kötött közszolgáltatási
szerződés az év végén lejár, a testület külön fog döntést hozni arról, hogy 2017. január
1-jétől a cég megbízható-e és mennyi időre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásával.
Az elmúlt egy év jelentős változást hozott a hulladékgazdálkodás terén. Létrejött az
állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezet (Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – NHKV Zrt.), és új alapokra
helyeződött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és
szétosztásának rendszere. A kormányzati cél egy egységes nonprofit közszolgáltatási
rendszer kialakítása nullszaldós működéssel. A rendszer egyik fontos eleme a
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv, melyet a Kormány az
1250/2016. (V. 27.) Korm. határozatával fogadott el 2016. évre szólóan. Az NHKV
Zrt. egyik fontos feladata annak megállapítása, hogy a közszolgáltató tevékenysége
megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT)
foglaltaknak, és arról ún. megfelelőségi véleményt állít ki egy évre. Az önkormányzati
feladatkörbe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak olyan szervezet
végezheti, amely rendelkezik ilyen véleménnyel. Ezt a véleményt az ÖKO-DOMBÓ
Nonprofit Kft. egy évre (2017. szeptember 30-ig) megszerezte, de sajnos nem
borítékolható, hogy ezt meg tudja tenni a jövőben is.
A 2016. évi OHKT a helyzetértékelésben ugyanis rögzíti, hogy a jelenlegi rendszer
egyik lényeges problémája a közszolgáltatók magas száma (közel 170) és területi
széttagoltsága, illetve a logikátlan területi átfedések előfordulása. A terv a
közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása körében rendező elvnek
tekinti, hogy: „A közszolgáltatási körzetek kialakításánál törekedni kell a minimum
50000 főt kiszolgáló területek kialakítására, a „közelség elvének” és a
„méretgazdaságosságnak” a figyelembe vételével, szem előtt tartva, hogy az optimális
közszolgáltatási terület 200000 fő feletti kiszolgálást jelent”.
Mindez azt vetíti elő, hogy a Dombóváron és a környékbeli néhány településen, vagyis
relatíve kis területen tevékenykedő ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. áldozatául fog esni
a kikényszerített integrációnak, így a társaság további jogi sorsa jelenleg elég
bizonytalan.
A cég ügyvezetőjének, Somfalvi Józsefnek a munkaszerződése 2016. december 31-ig
szól, erről még a nyár elején határozott a cég taggyűlése, azt megelőzően pedig a
képviselő-testület. Az ismételt féléves megbízatás mögött a hulladékgazdálkodás jogi
környezetének változása miatti bizonytalanság húzódott meg. Sajnos immár biztos,
hogy nem lehet hosszú távon tervezni a cég jövőjét, ezért arra teszek javaslatot, hogy
további három hónapra a jelenlegi ügyvezető kapjon bizalmat változatlan juttatás

ellenében. A társasági szerződés értelmében az ügyvezető újraválasztható. Somfalvi
József jelenlegi havi munkabére 350.000,- Ft.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 2017. január 1-jétől
történő ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait 2017. január 1-jétől 2017. március
31-ig Somfalvi József lássa el munkaviszony keretén belül 350.000,-Ft/hó munkabér
ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviseletére a cég
taggyűlésén, valamint az ügyvezető munkaszerződésének aláírására.
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