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Az előterjesztés tárgya:  A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
  

  
 
Iktatószám: 1906-2/2012.   Melléklet: 5 db  
 
A napirend előterjesztője:                       Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:                       Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

 
Meghívott: 
 
Folkner Károly igazgató VG Zrt. 
7300 Komló, Bem u. 24. 
 
 
A határozatot kapják: 
 
Folkner Károly igazgató VG Zrt. 
7300 Komló, Bem u. 24. 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december 15-i ülésén tárgyalta és 
fogadta el a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. 
(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a módosító rendelet 
tervezetét, melyben a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos díjak emeléséről döntött. 
 
A 2011. december 30-án kihirdetésre került és 2012. január 1-jén hatályba lépett az egyes 
törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény, mely az 
alábbiak szerint módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt: 
 
196. § (2) „57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben 
nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre 
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. 
(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselő-
testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-
én alkalmazott díjat.” 
 
Erre figyelemmel a képviselő-testület 2012. február 2-i döntésével – a jogsértő állapot feloldása 
érdekében – 2011. december 30-i hatállyal ismét módosította rendeletét, visszaállítva az eredeti 
állapotot. A jelenleg hatályos díjtételeket az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
Az Országgyűlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXVIII. törvényt, mely az alábbiak szerint 
rendelkezik. 
 
„1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 57. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012. 
évre, ha 2011. évre az egyszeri ürítési díj mértéke 
a) meghaladta a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű 
tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011. évre megállapított 
egyszeri ürítési díj mértékét, 
b) nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más 
űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek 
arányos mértékéig emelhető.” 
 
A Komlói VG Zrt. indoklással ellátott díjmódosító javaslatot nyújtott be hivatalomhoz, mely az 
előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra. A díjemelés szükségességét elsődlegesen 
a nagyberuházásokhoz kapcsolódó többletkiadások, valamint a megnövekedett állandó költségek 
(bér-, és üzemanyagköltségek) indokolják. 
 
Tekintettel arra, hogy a most elfogadott törvénymódosítás lényegesen nagyobb mértékű 
díjemelést is lehetővé tenne, már az április 15. után fizetendő díjtételekre alkalmazva és 
figyelemmel arra is, hogy a cég működőképességének biztosítása érdekében a díjemelés 



elengedhetetlenül szükséges, a kérelemben megjelölt, a 2011. évi infláció mértékéhet igazodó 4,0 
% + ÁFA mértékű díjemelést tartok indokoltnak bevezetni, melyet a 2012. július 1. után 
fizetendő közszolgáltatások tekintetében kell alkalmazni. (A módosított díjtételeket tartalmazó 
rendelettervezet az előterjesztés 3. számú melléklete.) 
 

A képviselő-testület a 2011. december 15-i ülésén elfogadott határozatában utasította a jegyzőt, 
hogy vizsgálja felül Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendeletét és a módosító rendelet tervezetét legkésőbb a 2012. márciusi rendes 
ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Az Országgyűlés elé 2011. december 30-án benyújtásra került a hulladékról szóló törvény 
tervezete, melyet várhatóan az idei őszi ülésszak időtartama alatt fogad el a törvényhozás, és 
amely nélkülözhetetlen feltétele a fenti határozat végrehajtásának. 
Az utóbbi időszakban kiemelkedő problémaként jelentkezett és több alkalommal vizsgálat is folyt 
a társasházakban egyre nagyobb számban előforduló üres lakások kérdésével kapcsolatban, mely 
problémára ugyancsak megoldást jelenthet az elfogadásra kerülő törvény és az annak 
felhatalmazása alapján megalkotandó önkormányzati rendeletünk. Mindezekre figyelemmel 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 229/2011. (XII.15.) számú határozatát vonja 
vissza, az alábbi határozati javaslatot és rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 

Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál.  
 

Az előterjesztés véleményezés céljából megküldésre került a Lakásszövetkezetek és Társasházak 
Baranya Megyei Szövetsége, továbbá az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei 
Szervezete részére, állásfoglalásukat az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. Az 
előterjesztés szöveges része, valamint a rendelettervezet az OFE észrevételének megfelelően (a 
díjemelés bevezetésének, valamint a rendelet hatályba lépésének időpontja tekintetében) javításra 
került. 
 

H a t ár oza t i  j avas l a t  
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta „A 
települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a 229/2011. (XII.15.) számú határozatát visszavonja. 
 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy vizsgálja felül Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendeletét. A módosító rendelet tervezetét 
legkésőbb a 2012. októberi rendes ülésen terjessze a képviselő-testület elé. A 
felülvizsgálat során kiemelkedő szempont a társasházi üres lakások díjfizetési módjának 
rendezése, az elfogadásra kerülő, a hulladékról szóló törvényben foglaltak alapján. 

 
Határidő: 2012. októberi rendes testületi ülés 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2012. május 3. 
   
    Polics József  
    polgármester 



1. sz. melléklet (jelenleg hatályos díjak) 
 

15/2002. (VII.1.) Ökr. sz. Hulladékgazdálkodási rendelet 
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAI, KEDVEZMÉNYEK, PÓTDÍJAK 

 
1. A szerződéses jogviszonyt létesítők részére: 
 

a./ 1 db 70 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 221 Ft 
 

b./ 1 db 110 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 352 Ft 
 

c./ 1 db 770 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 2422 Ft 
 Fizetési kedvezmény igénybevétele esetén: 2401 Ft 
 

d./ 1 db 1100 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása:3458 Ft 
 Fizetési kedvezmény igénybevétele esetén: 3436 Ft 
 

e./ Közszolgáltató által árusított, jelzett zsák díja: 352 Ft 
 

2. Kedvezmények 
 
Családi házas illetve üdülőövezetben az 1 ill. 2 fős háztartások választhatnak 
 
a./ 70 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet 
 

 b./ 110 literes hulladékgyűjtő edényzet alkalmazása esetén: 
 

1 fős családok esetén 40 %-os, 
2 fős családok esetén 20 %-os, 
 
kihasználtsági kedvezmény igénybevétele között. 

 
3. Pótdíjak: 
 

Azon igénybe vevők felé, akik nem kötik meg a közszolgáltatási szerződést 
és/vagy nem szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, a közszolgáltató az 
alábbiak számlázására jogosult: 
 
- családi ház esetében 

2 db 110 literes edény heti kétszeri szállítása: 6.094 Ft/hó 
 

- 13-15 lakásból álló lakóközösség esetében 
2 db 1100 literes edény heti kétszeri szállítása: 59.891 Ft/hó 
 

- 10 emeletes épület esetében 
3 db 770 literes gyűjtőedény díjának heti kétszeri szállítása: 62.928 Ft/hó 

 
A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 



2. melléklet (kérelem) 

 





3. melléklet 
Rendelettervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

……/2012. (… . …) önkormányzati 
rendelete 

 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL 

(gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) KAPCSOLATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

szóló 15/2002. (VII.01.) Ökr. számú rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §-a alapján, a 2000. évi XLIII. tv. 23.§-ban kapott 
felhatalmazás szerint eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
Komló, 2012. május 10. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a …./2012. (… . …) önkormányzati rendelethez 

 
15/2002. (VII.1.) Ökr. sz. Hulladékgazdálkodási rendelet 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAI, KEDVEZMÉNYEK, PÓTDÍJAK 
 
1. A szerződéses jogviszonyt létesítők részére: 
 

a./ 1 db 70 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 230 Ft 
 

b./ 1 db 110 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 366 Ft 
 

c./ 1 db 770 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása:  2519 Ft 
 Fizetési kedvezmény igénybevétele esetén: 2401 Ft 
 

d./ 1 db 1100 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 3596 Ft 
 Fizetési kedvezmény igénybevétele esetén: 3436 Ft 
 

e./ Közszolgáltató által árusított, jelzett zsák díja: 352 Ft 
 

2. Kedvezmények 
 
Családi házas illetve üdülőövezetben az 1 ill. 2 fős háztartások választhatnak 
 
a./ 70 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet 
 

 b./ 110 literes hulladékgyűjtő edényzet alkalmazása esetén: 
 

1 fős családok esetén 40 %-os, 
2 fős családok esetén 20 %-os, 
 
kihasználtsági kedvezmény igénybevétele között. 

 
3. Pótdíjak: 
 

Azon igénybe vevők felé, akik nem kötik meg a közszolgáltatási szerződést 
és/vagy nem szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, a közszolgáltató az 
alábbiak számlázására jogosult: 
 
- családi ház esetében 

2 db 110 literes edény heti kétszeri szállítása: 6.094 Ft/hó 
 

- 13-15 lakásból álló lakóközösség esetében 
2 db 1100 literes edény heti kétszeri szállítása: 59.891 Ft/hó 
 

- 10 emeletes épület esetében 
3 db 770 literes gyűjtőedény díjának heti kétszeri szállítása: 62.928 Ft/hó 

 
A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 



4. melléklet (Fogyasztóvédelem) 
 
 
 



5. melléklet (Lakszöv) 
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