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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-i rendes ülésére

Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű üzemeltetése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Somfalvi József ügyvezető, ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Kocsis Krisztina irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata, mint bérbeadó és az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári
Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft., mint bérlő között 2006. december 20. napján
bérleti szerződés jött létre egy, az Önkormányzat tulajdonát képező speciális szelektív
hulladékgyűjtő, -szállító gépjármű bérbeadása tárgyában. A szerződést a felek annak
aláírásától számított 10 éves időtartamra kötötték, így az 2016. december 20. napján
megszűnik.
Dombóvár Város Önkormányzata és az ÖKO-DOMBÓ Kft. közötti bérleti szerződés az
előterjesztés mellékletét képezi.
Figyelemmel arra, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást jelenleg is
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végzi, célszerű a gépjármű további üzemeltetésére
ismételten bérleti szerződést kötni a közszolgáltatást végzővel.
A korábbi, 2006-ban létrejött szerződésben a felek megállapodtak abban, hogy a
gépjármű bérleti díjának éves összege 1.200.000,- Ft + ÁFA. A teljes időszak bérleti
díja 2006. december 29-ig egy összegben volt esedékes. A gépjármű amortizációját is
beleszámítva javaslom, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződés 5
évre szóljon és a bérleti díj év változatlan összegben legyen megállapítva.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok
elfogadását.
Határozati javaslat
hulladékgyűjtő járműnek az ÖKO-DOMBÓ Kft. részére történő bérbeadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő 1 db MUT Variopress 211/16,0+2,0 típusú, préselve tömörítő
felépítménnyel, 211.11 típusú ürítőszerkezettel rendelkező, Renault Premium 270.19
BOM típusú alvázon szerelt speciális szelektív hulladékgyűjtő, -szállító gépjárművet 5
éves időtartamra az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. részére bérbe adja. Az éves bérleti díj
1.200.000,- Ft + áfa, a bérleti díj minden év december 29. napjáig egy összegben
esedékes.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a bérleti szerződés tartalmának jóváhagyására és annak aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

