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Tisztelt Képviselő-testület!
2016. június 13-tól június 20-ig belső ellenőrzés zajlott az ÖKO-DOMBÓ Nkft. által a
Regionális Hulladékkezelési Központ részére fizetett hulladékválogatási költségek
megemelkedésének vizsgálata tárgyában. Az ellenőrzés során az alábbiak kerültek
megállapításra.
Dombóvár Város Önkormányzata a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagja. A
Társulás Tanácsa a 16/2014. (08.14.) számú határozatában döntött arról, hogy a
„Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekt keretében megvalósult létesítményekre és
eszközökre vagyonkezelői jog alapítását kezdeményezi a társult Önkormányzatoknál a
BIOKOM Nkft., mint üzemeltető javára. A Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 10/2014. (05.15.) számú határozatában tudomásul vette és
hozzájárult, hogy a BIOKOM Nkft. a létesítmények és eszközök üzemeltetésébe
alvállalkozókat vonjon be. A vagyonkezelői jogot 2015. évben nem tudta megadni a
Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás a BIOKOM Nkft. részére, ezért utólagosan
2015. december 7-én hozott határozatában bérletbe adásról döntött. A bérletbe adást
visszamenőleges hatállyal állapította meg, és a bérleti díj nettó 20 millió Ft/hó
összegben került meghatározásra. A tervezett vagyonkezelői díj megközelítőleg ezen
összeg négyszerese lett volna. A BIOKOM Nkft. által a Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás felé fizetendő díj a BIOKOM Nkft. szelektív hulladék válogatás és bálázás
fajlagos költsége megállapításánál beépítésre került (mely költséget a szolgáltatást
igénybevevők fizettek).
A 2014. év végén befejeződött a Kökényi Regionális Hulladékkezelői Központ
próbaüzeme. A 2015. évben az ÖKO-DOMBÓ Nkft. a begyűjtött szelektív hulladékot
ezen létesítménybe szállította be. A kökényi Regionális Hulladékkezelői Központot a
2015. évben (és jelenleg is) a BIOKOM Nkft. üzemeltette. A hulladék beszállítása év
elejétől folyamatosan megtörtént, de ezzel kapcsolatos szerződés 2015. május 29-ig
nem jött létre az ÖKO-DOMBÓ Nkft. és a BIOKOM Nkft. között. Az ÖKO-DOMBÓ
Nkft. (mint megbízó) a BIOKOM Nkft.-vel (mint megbízottal) 2015. május 29-én
megbízási szerződést kötött, melynek hatályba lépését 2015. január 1-jében
állapították meg. A szerződésben lerögzítették, hogy a BIOKOM Nkft. a MecsekDráva Hulladékgazdálkodási Projekt létesítményeként üzemelteti a Pécs-Kökény
Regionális Hulladékkezelő Központot. A megbízás a beszállított hulladék válogatására
és bálázására szól, valamint a megbízott a hasznosítható idegen anyag szabályszerű
kezeléséről díj ellenében gondoskodik. A szerződésben lerögzítették, hogy a megbízott
az elvégzett kezelési feladatért az annak során ténylegesen felmerült fajlagos költségek
alapján mennyiségarányosan kalkulált, és a megbízottal egyeztetett összegű díjra
jogosult. Ezen szerződésben a kalkulált árat még nem határozták meg.
A hulladék válogatásáért és bálázásáért fizetendő megbízási díj a 2015. július 28-án
aláírt megbízási szerződés 1.sz. módosításában került lerögzítésre 121.660 Ft/tonna+
ÁFA egységáron. AZ ÖKO-DOMBÓ Nkft. ügyvezetője bemutatta a BIOKOM Nkft.
által kidolgozott költségkalkulációt, amely alapján a BIOKOM Nkft. a

hulladékválogatás fajlagos költségét kidolgozta. Az ügyvezető a fajlagos
költségkalkuláció alapján írta alá a szerződést. A költségkalkulációban a
vagyonkezelési konstrukció alapján tervezett díjjal számolt a BIOKOM Nkft.
2015. decemberében a Társulási Tanács által (visszamenőlegesen 2015. január 1-jétől)
megállapított 20 millió Ft/hó bérleti díj figyelembevételével átdolgozta a
költségkalkulációt a BIOKOM Nkft. A költségkalkulációban szelektív hulladék
válogatás fajlagos költsége jelentős mértékben lecsökkent. (121.660 Ft/tonna+ÁFA
összegről 87.501 Ft/tonna+ÁFA összegre). A szerződés 2016. március 16-án
ismételten módosításra került, és a felek lerögzítették, hogy a válogatási díj 2016.
január 1-jétől 87.501 Ft/ tonna + ÁFA összegre módosul. A 2015. évre vonatkozóan
visszakorrigálta a számlákat a BIOKOM Nkft., és az egész 2015. évre az alacsonyabb
87.501 Ft/tonna + ÁFA egységárat alkalmazta, így a 2015. évre fizetendő
hulladékválogatás díja 30.971.854 Ft volt. A BIOKOM Nkft. az ÖKO-DOMBÓ Nkft.
részére a 2015. évi teljesítés alapján leszámlázta a szelektív hulladékkezelés díját.
A 2014. évben is fizetett hulladékválogatási díjat az ÖKO-DOMBÓ Nkft, de ezen
összeg egész évben csak 5.163 ezer Ft + ÁFA költséget jelentett. A 2014. évben csak a
szelektív szigetekből összegyűjtött hulladék válogatásának díja terhelte a dombóvári
szolgáltatót. A 2014. évben csak 84,1 tonna szelektív hulladék került beszállításra,
melynek a fajlagos költsége 63.740 ezer Ft/tonna + ÁFA volt. Ezen időszakban a
BIOMARK 2000 Kft. végezte a hulladékválogatást.
Összefoglalva: A hulladékválogatás költsége 2014. évben 5.163 ezer Ft volt, a 2015.
évben ezen összeg 30.972 ezer Ft-ra emelkedett meg. A jelentős költségnövekedést az
idézte elő, hogy megemelkedett a beszállított hulladékmennyiség 84,1 tonnáról 354
tonnára, valamint a fajlagos válogatási költség 63.740 Ft/tonna + ÁFA összegről
87.501 Ft/tonna + ÁFA összegre emelkedett. A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan bevétele is keletkezett az ÖKO-DOMBÓ Nkft.-nek, mely valamennyire
ellensúlyozza a 30.972 ezer Ft kiadást.
A belső ellenőrzés megvizsgálta, hogy a hulladékválogatás költségeinek 2015. évre
vonatkozó jelentős megnövekedését az ÖKO-DOMÓ Nkft. felügyelőbizottsága tárgyalta-e. Az ÖKO-DOMBÓ Nkft. társasági szerződésében lerögzítették, hogy a
felügyelőbizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését, alapvetően
a tulajdonosi érdekek érvényesülését segíti elő. A 2015. évi üzleti tervbe még nem állította be a várható költségnövekedés összegét az ügyvezető, mert az üzleti terv elkészítésekor (2015. február hónapban) még nem állt rendelkezésre az információ, hogy a
szelektív hulladékválogatás milyen plusz költséggel fogja terhelni az ÖKO-DOMBÓ
Nkft.-t a 2015. évben. Az ÖKO-DOMBÓ Nkft. felügyelőbizottsága a 2015. évi üzleti
tervet elfogadta. A bizottság 2015. augusztus 31-én tárgyalta azon problémát, hogy a
szelektív hulladékválogatás költsége jelentősen megnövekedett, és a Regionális Hulladékkezelő Központ fenntartása nem várt költségeket jelent. A 2015. november 20-i
felügyelőbizottsági ülésen szintén tárgyalták, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nkft. pénzügyi
helyzetének romlásához hozzájárult az a tény, hogy a kökényi hulladék válogatómű
költségeit viselnie kell az ÖKO-DOMBÓ Nkft.-nek.

Az ÖKO-DOMBÓ Nkft. 2015. évi üzleti tervét Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta (azzal a kikötéssel, hogy Szabó Loránd polgármester a
hitelezői tárgyalásokat kezdjen a fizetőképesség helyreállításával kapcsolatosan), és az
ügyvezető az ÖKO-DOMBÓ Nkft. taggyűlése elé terjesztette a 2015. évi üzleti tervet.
Azt a taggyűlésen a kisebbségi tulajdonos Dél-Kom Nkft. nem fogadta el. (2/2015.
(03.30.) számú Taggy. határozat). A 2015. évi üzleti tervben még nem szerepelt a
BIOKOM Nkft. felé fizetendő hulladékválogatás költsége, az arra vonatkozó szerződést az ügyvezető csak 2015. május 29-én írta alá, aminek az éves várható költségkihatása 40 millió forint lett volna.
A belső ellenőrzés a 2015. évi taggyűlések anyagában nem találta a hulladékválogatással kapcsolatos kötelezettségvállalás jóváhagyását. Az ügyvezetőnek a BIOKOM
Nkft.-vel mindenképpen meg kellett kötnie a szerződést, mert Dombóvár Város Önkormányzata belépett a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás által megvalósított
„Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projektbe, a projekt keretében létrehozott Pécs-Kökény
Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetője a BIOKOM Nkft. Az ÖKODOMBÓ Nkft. által Pécs-Kökény Regionális Hulladékkezelő Központba beszállított
szelektív hulladékkezelést a BIOKOM Nkft. 2015. január 1-jétől folyamatosan ellátta.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. hulladékválogatással kapcsolatos 2015. évi kötelezettségvállalásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó hulladékválogatással kapcsolatos kötelezettségvállalását, és felhatalmazza a polgármestert annak utólagos jóváhagyására a
cég taggyűlésén arra tekintettel, hogy a társasági szerződés értelmében a 10 millió Ft
feletti kötelezettségvállalások jóváhagyása a taggyűlés hatáskörébe tartozik.
Határidő: 2016. július 8.
Felelős: Polgármester
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