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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2014. (III. 4.) Kt.
határozata alapján az ÖKO-DOMBÓ Nkft. 2014. évi üzleti tervét elfogadta. A tervben
a 2014. év fontosabb feladatai között az ügyvezető igazgató a költségek és a
karbantartási tevékenység felülvizsgálatát, a kedvezőtlen gyakorlat felszámolását, a
tervszerű működés alapjainak lerakását jelölte meg. A Képviselő-testület 2014. április
10-i ülésén is felhívtam a felügyelő-bizottság figyelmét arra, hogy tekintsék át, milyen
lehetőség van a megtakarításra (gépkocsi használat, oktatás költségei).
Az Állami Számvevőszék az ÖKO-DOMBÓ NKft.-nél és az önkormányzatnál
ellenőrzést végzett a közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység
szabályszerűsége témakörében. Az ellenőrzés célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a
közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett
módon használják fel a közfeladatok szerződésben vállalt ellátása érdekében. A
helyszíni ellenőrzés lezárult, a számvevői jelentést még nem kaptuk meg.
Az ÖKO-DOMBÓ Nkft. ügyvezető igazgatója az NKft. első negyedéves gazdasági
helyzetéről megküldte jelentését, melyet az előterjesztéshez csatoltam. A jelentés
alapján a cég nettó árbevétele az előző év hasonló időszakához képest jelentősen, 21
százalékkal csökkent, a 2013. I. negyedévi 6.195 eFt üzemi eredménnyel szemben a
tevékenység már veszteséges. A kimutatások alapján a követelések (vevők) összetétele
egyre rosszabb, 2014. március 31-én a vevői állomány 52.111 eFt, mely 12.208 eFt-tal
haladja meg az előző év hasonló időszakának adatát, és a követelések csaknem 40
százaléka már egy éven túli tartozás. A tartozás döntő részben lakossági, a 2014. évi
terv alapján a lakossági hulladékszállításból származó bevétel 102.480 eFt. Az NKft.
kötelezettségeinek állománya nem változott számottevően, a 2013. évi nagyobb
árbevétel ellenére nem csökkent az előző év során, az ügyvezető jelzése alapján a
kötelezettségek emelkedni fognak.
A tájékoztatás nem terjed ki arra, hogy a 2014. évi üzleti tervben megfogalmazott
feladatokból mit hajtott végre, milyen lehetőséget lát a költségek csökkentésére az
ügyvezető, csak a szelektív hulladékgyűjtés feladatának elhagyása esetén lehetséges
költség megtakarítást jelez, de a feladat csökkenés miatti árbevétel kiesést nem mutatja
ki. A közszolgáltatási díjnak tartalmaznia kell a szelektív gyűjtés költségeit is.
A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 2013. évi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása programban az önkormányzat pályázatot nyújtott be
34.392.779 eFt összegre.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete nem tartalmaz forrást az Nkft.
támogatására.
Javaslom a Képviselő-testületnek, kérje fel az ügyvezetőt, hogy a soron következő
ülésre mutassa be az üzleti tervben is megfogalmazott költség megtakarítás érdekében
meghozott döntéseit, illetve javaslatait.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit
Kft. 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Nonprofit Kft. gazdálkodásával
kapcsolatos költségmegtakarítások érdekében meghozott intézkedéseit és a javaslatait
mutassa be.
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