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Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk jelenleg is tagja a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 

Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulásnak, amelynek 2004. 

február 1-jei létrejöttével 313 Baranya, Somogy, illetve Tolna megyei önkormányzat 

arra vállalt kötelezettséget, hogy regionális szilárdhulladék kezelő rendszert épít ki az 

integrált hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében. 

  

A 2019-es évben a korábbiakhoz hasonlóan a Társulás elfogadta az éves 

költségvetését. Elfogadta továbbá a Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett eszközrendszer helyzetéről szóló tájékoztatóját, megtárgyalta és 

előkészítette az érintett önkormányzatok csatlakozási szándékairól szóló 

nyilatkozatokat. További döntések születtek a rekultivált lerakók visszabízásával, 

valamint a BIOKOM Nkft. részletfizetési megállapodásával, fizetési haladék 

biztosításával és a Dél-Kom Nkft. tartozásátvállalásának jóváhagyásával kapcsolatban 

is. A munkamegosztási megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

és a Társulás között továbbra is fenn áll, így Dombóvár Város Önkormányzata az éves 

tagdíjfizetési kötelezettségével kapcsolatos ügyeket a Hivatal Városüzemeltetési 

Főosztályán keresztül intézi.  

 

A Társulás létrejöttekor a hulladékgazdálkodási rendszer, a létesítmények működtetése 

körében üzemeltetési szerződés született, a kijelölt üzemeltető a BIOKOM Nonprofit 

Kft. lett a Társulási Tanács határozata és a brüsszeli döntés alapján. Az üzemeltető 

alvállalkozók bevonása a társult önkormányzatok döntése alapján megtörtént, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Kom Nonprofit Kft. látja el.  

Jelen előterjesztésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően ismertetem a Társulás 

2019. évi tevékenységét a Társulás által készített, és mellékletként csatolt 

tájékoztatóban foglaltak szerint.  

Határozati javaslat 

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2019. évi munkájáról szóló  

tájékoztató elfogadásáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról szóló 

határozatot küldje meg a Társulás részére. 

 

Határidő: 2020. november 30. – határozat megküldésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési iroda  

                                        Pintér Szilárd 

                                        polgármester 


