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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 cég ügyvezetőjének, Somfalvi
Józsefnek a munkaszerződése június 30-ig szól, erről az elmúlt év végén határozott a
cég taggyűlése, azt megelőzően pedig a dombóvári képviselő-testület. A féléves
megbízatás mögött a hulladékgazdálkodás jogi környezetének változása miatti
bizonytalanság húzódott meg. Sajnos a változások nem érintették kedvezően a céget,
így továbbra sem lehet hosszú távon tervezni a cég jövőjét, melyben a dombóvári
önkormányzat 60%-os részesedéssel rendelkezik.
A társasági szerződés értelmében az ügyvezető újraválasztható. Somfalvi József
jelenlegi havi munkabére 350.000,-Ft. A fentiek alapján – ügyvezető úrral is
egyeztetve – javasolom, hogy újabb fél évre, az év végéig kapjon megbízatást
változatlan juttatás ellenében.
A cég társasági szerződését emiatt, illetve a tekintetben is módosítani kell, hogy a
kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomás fióktelepként legyen feltüntetve.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 2016. július 1-jétől
történő ellátásáról és a társasági szerződésének módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ÖKO-DOMBÓ
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Somfalvi József ügyvezetői megbízatásának 2016.
december 31-ig történő meghosszabbításával, valamint azzal, hogy a társasági
szerződésben a kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomás fióktelepként legyen
feltüntetve.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviseletére a cég
taggyűlésén, valamint az ügyvezető munkaszerződése módosításának aláírására.
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