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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások miatt illetve a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatot ellátása érdekében számos e tárgyú
döntés meghozatalára van szükség.
I. 368/2012. (XII. 14.) Kt. határozat 2. pontjának visszavonása
A képviselő-testület az ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője által előterjesztett díjemelési
javaslatot a december 14-i ülésén nem fogadta el. Az előterjesztésben – a majdnem
30%-os díjemelési javaslatra tekintettel – javasoltuk, hogy a képviselő-testület a
hulladékról szóló 2012. évi törvény (a továbbiakban Ht.) §-a szerinti 4,2%-os további
díjemelést ne támogassa. Tekintettel azonban arra, hogy a képviselő-testület a
javaslatot nem fogadta el, az aznapra tervezett taggyűlés elmaradt. Az ügyvezető a
fentiek miatt a Ht. szerint megengedett díjemelésről saját hatáskörében döntött.
Tekintettel arra, hogy a Kft. társasági szerződése értelmében az ügyvezető ezt
megtehette, javaslom, hogy a határozat pontját a képviselő-testület – az egyértelműség
kedvéért – vonja vissza.
II. A Kft. társasági szerződésének módosítása
A társasági szerződés módosítására azért kell sort keríteni, mert a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján szerződést csak természetes személlyel, vagy
átlátható szervezettel lehet kötni. A társasági szerződés módosításának szövege az
előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft.
társasági szerződésének melléklet szerinti módosítását elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a módosítást a taggyűlésen képviselje és azt annak elfogadását
követően aláírja.
A képviselő-testület a 368/2012. (XII. 14.) Kt. határozat 2. pontját visszavonja.
Határidő: a Kft. következő taggyűlése
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda – a határozat elküldésére
III. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás legmagasabb
díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Tekintettel arra, hogy január 1-jétől megszűnt a helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek díjmegállapító hatásköre, az ezen tárgyú rendeletünket hatályon kívül kell
helyezni. Jelenleg a díjmegállapítás miniszteri hatáskörbe tartozik.
A fentiek miatt kérem a tisztelt képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2013 (......) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb
díjáról szóló 30/2012 (VIII. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el.
1. §
Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
legmagasabb díjáról szóló 30/2012. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
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IV. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. finanszírozásával kapcsolatos kérdések
1. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a díjemelési javaslatot nem fogadta el, a
társaság az idei évben jelentősen megemelkedő többletkiadásai miatt komoly
finanszírozási problémákkal fog küzdeni, ezért az ügyvezető úr megkeresett a
helyzet kezelése érdekében. Az ügyvezető úr e tárgyban írt levele az előterjesztés
2. számú mellékletét képezi.
Tekintettel arra, hogy a probléma meglehetősen összetett és széles körű
vizsgálódást kíván, javaslom, hogy a képviselő-testület a Városgazdálkodási
Bizottságot bízza meg azzal, hogy a lehetséges megoldásokat vizsgálja meg és
tegyen javaslatot a szükséges döntésekre. A feladatot a bizottság természetesen a
Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainak bevonásával látná el.
2. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. által a tavalyi év végén kiállított egyes számlák kifizetését
a Városgazdálkodási Iroda megtagadta, tekintettel arra, hogy a Kft. ezekre a
feladatokra sem megrendelővel, sem szerződéssel nem rendelkezett. A kérdéses
feladatokat a Kft. a Városfejlesztési Iroda munkatársaival egyeztetve látta el. A
megrendelés hiányát orvosoltuk, azonban a tavalyi évre ki nem fizetett számlák
kifizetéséhez kérjük a tisztelt képviselő-testültet hozzájárulását. A ki nem fizetett
számlák adatait tartalmazó dokumentum az előterjesztés 3. számú mellékletében
található.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft.
finanszírozási problémáinak kivizsgálásával és a szükséges döntésekre vonatkozó
javaslattétellel a Városgazdálkodási Bizottságot bízza meg.
Határidő: a javaslattételre – a 2013. februári rendes ülés
Felelős: a Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
2. A Képviselő-testület hozzájárul az ÖKO-DOMBÓ által teljesített, de ki nem fizetett,
a mellékletben szereplő számlák kiegyenlítéséhez.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda
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