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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 10-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 képviselő-testület ezen ülésén elfogadott 59/2012. (V.10.) számú határozatában utasította a 
jegyzőt, hogy vizsgálja felül Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. 
(VII.1.) önkormányzati rendeletét és a módosító rendelet tervezetét terjessze a képviselő-
testület elé. 
 
Az Országgyűlés 2012. október 8-i ülésnapján elfogadta a hulladékról szóló törvényt, azt 
azonban a Köztársasági Elnök megfontolásra visszaküldte a Törvényhozásnak. A jogszabály 
várhatóan a november 26-28-i ülésnapokon kerül ismét az Országgyűlés elé, így nagy 
valószínűséggel a jelen előterjesztés tárgyát képező rendelet ismételt felülvizsgálatára lesz 
szükség. Ahhoz azonban, hogy a jelenlegi módosításokat tartalmazó rendelet 2013. január 1-
jei hatálybalépéséig megfelelő idő álljon rendelkezésre a jogszabályra való felkészülésre, 
szükséges, hogy a Tisztelt Képviselő-testület jelen ülésén döntsön abban a hosszú idő óta 
rendezetlen kérdésben, mely az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetben részletezésre 
került.  
Folkner Károly, a Komlói Városgazdálkodási Részvénytársaság cégvezetője jelezte, hogy a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, jelenleg hatályos rendeletünk nem tartalmaz 
szabályozást a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan. Ez a rendezetlen helyzet egyenlőtlen 
feltételeket teremt a gazdálkodó szervezetek között, megnehezíti a Közszolgáltató szabályos 
működését, nem utolsósorban jogszabálysértő helyzetet idéz elő. A jelenleg hatályos, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ugyanis rendelkezik arról, hogy a 
települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a 
gazdálkodó szervezet számára a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem 
elkülönítetten gyűjtött és a törvény 13. §-a alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított 
hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelező igénybevételét. Ennek okán szükséges a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó 
szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket beépíteni a jogszabályba. 
 
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírja, hogy a módosítás 
során úgy kell eljárni, hogy a módosított jogszabály egésze megfeleljen a rendeletben foglalt 
követelményeknek. Erre figyelemmel számos pontosítás, formai módosítás történt az IRM 
rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében. 
 

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 2. és 3. melléklete 
tartalmazza. 
 
Mindezekre figyelemmel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati 
javaslatot és rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 
 



H at 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. 
 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a hulladékról szóló törvény hatálybalépését követő kilencven napon 
belül vizsgálja felül Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendeletét és a módosító rendelet tervezetét 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: A hulladékról szóló törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2012. november 22. 

   
    dr. Vaskó Ernő  

címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL 
(gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 

KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 
ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. tv. 23.§-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában 
kapott felhatalmazás alapján a szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról az alábbiakat rendeli el: 
 

1. Módosító rendelkezések 
1. § 

 
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „I. FEJEZET” 
szerkezeti egysége „1.” alcímre módosul. 
 
 

2. § 
A Rendelet 1. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A rendelet hatálya Komló Város teljes közigazgatási területén levő lakás és nem lakás 
céljára szolgáló ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira, használóira, együttesen használt 
gyűjtőedény esetén a társasházakra, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek esetén 
a rendeletben foglalt eltérésekkel a Ptk. 685. § c) pont szerint gazdálkodó szervezetnek 
minősülő igénybevevőkre (a továbbiakban együtt: igénybevevő), továbbá a Közszolgáltatóra 
terjed ki a rendelet 1. számú mellékletében foglalt utcanévjegyzék, valamint gyűjtőpont 
jegyzék szerint.” 
 

3. § 
A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza: 

a) a felek megnevezését és azonosító adataikat, 
b) a felek nevét, címét, társasházak, lakásszövetkezetek esetén a közös képviselő nevét és 

címét továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja nevét, 
születési helyét és idejét, 

c) a szerződés tárgyát, 
d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontját, 
e) a szerződött tárolóedény térfogatát és darabszámát,  
f) az ellenérték megállapításának, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját, 
g) a szerződés időbeli hatályát, 
h) a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírásokat,  
i) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemeket. 

 



A közszolgáltató által aláírt szerződés 1 példánya – a kitöltést és aláírást követően – az 
igénybevevőt illeti meg.” 
 

4. § 
A Rendelet „II. FEJEZET FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK” szerkezeti egysége „2. 
Értelmező rendelkezések” alcímre módosul. 
 

5. § 
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak kijelölt lerakóhelyen, illetőleg 

létesítményben történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy 
elégetése. 

2. Átadóhely: a közterületnek az az ingatlan előtti része (járda vagy úttest), amelyen a 
hulladékgyűjtő edényzet csak az ürítés napján (idején) helyezhető ki az ürítés 
elvégezhetősége céljából.  

3. Átrakóállomás: a gyűjtőautókkal és konténerekkel összegyűjtött hulladék szállítóautókba 
való átrakása, illetve előválogatásra kialakított terület. 

4. Gyűjtőpont: a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas különböző fajtájú, 
elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló lakóövezetben, 
közterületen kialakított felügyelet nélküli folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely 
szabványosított edényzettel. 

5. Hasznosítás: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok (fém, 
üveg, papír, rongy, műanyag, kerti hulladékok, stb.) újrafeldolgozása, továbbá a hulladék 
komposztálásával, elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek 
együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos energia, stb. 
előállítása. 

6. Háztartási hulladék: a lakóépületben, valamint a lakás, üdülés és pihenés céljára 
használt épületben, továbbá az ezekhez tartozó ingatlanon rendszeresen képződő és a 
rendszeresített hulladékgyűjtő edényben tárolható szilárd hulladék, így például: konyhai 
hulladék, söpredék, salak, csomagolóeszközök, kisebb méretű elhasználódott háztartási 
eszközök és tárgyak. Kerti hulladék, a lakásban folytatott egyéb tevékenység 
gyakorlásából származó hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a 
szokásos mennyiséget. 

7. Hulladék átmeneti tárolása: a szükséges kezelés megtörténtéig a bomló szerves anyagot 
nem tartalmazó hulladék korlátozott ideig - legfeljebb 1 évig - tartó, az ember és az 
élővilág egészségét, illetve a környezetkárosítást kizáró, a környezettől elhatárolt módon, 
megfelelő műszaki védelmi rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, amennyiben a 
hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának lehetősége ideiglenesen korlátozott 
vagy nem áll fenn. Ilyen átmeneti tárolás történhet: 

• Átrakóállomás, 
• Hulladékudvar  

8. Hulladékgyűjtés: a hulladékoknak a keletkezési hely közelében, a környezettől a további 
kezelés által meghatározott elhatárolt módon, korlátozott ideig történő felhalmozása és 
tárolása, amely előkészítési műveleteket is magába foglalhat. 

9. Hulladékkezelés: a hulladékokkal kapcsolatos, azok káros hatásai megakadályozását 
szolgáló eljárás, tevékenység, amely magában foglalhatja a hulladékgyűjtést, előkezelést, 
válogatást, szállítást, hasznosítást, ártalmatlanítást. Átmeneti /ideiglenes/ tárolást, égetést, 
lerakást, mindezen tevékenységek ellenőrzését, lezárt hulladéklerakók utógondozását is. 



10. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére és az egyes hulladékfajták 
tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására 
szolgáló telephely. 

11. Hulladékszállítás: az összegyűjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévő kezelési 
helyek között megfelelő szállítójárművel, szállítóeszközzel történő szándékolt mozgása, 
az ember és élővilág egészségét nem veszélyeztető, illetve környezetkárosítást kizáró 
módon. 

12. Hulladékudvar: a lakosság által önkéntesen beszállított hulladékok, veszélyes 
hulladékok szelektív fogadására kialakított terület. 

13. Lom (nagydarabos hulladék): a lakóépületben, a lakás, üdülés és pihenés céljára 
használt épületben felhalmozódott nagyobb méretű, használhatatlanná vált háztartási 
felszerelési és berendezési tárgy és egyéb feleslegessé vált ingóság. 

14. Szelektív hulladékgyűjtés: a települési szilárd hulladéknak meghatározott célú (hasznos 
anyag visszanyerés, hulladékminimalizálás, különleges, veszélyes anyagok kigyűjtése) 
elkülönített gyűjtése, amelyet szervezett formában a város egészére vagy annak egy 
részére terjesztette ki. 

15. Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt keletkező más szilárd 
halmazállapotú visszamaradt anyag, mely a külön jogszabályban meghatározott előírások 
szerint veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 

16. Tiszta építési törmelék és föld: a lerakóhelyi takarásra alkalmas, kommunális 
hulladéktól és műanyagoktól és bitumen származékoktól mentes építmény-bontásból 
származó törmelék, valamint a fenti anyagoktól mentes föld.” 

 
 

6. § 
A Rendelet „III. FEJEZET” szerkezeti egysége „3.” alcímre módosul. 
 

7. § 
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „hulladékainak” szövegrész helyébe a „hulladékok” 
szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében a „Sióvölgy” szövegrész helyébe a „Sióvölgyi” szöveg 
lép. 
 
(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Az önkormányzat gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a szükséges 
gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és 
működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület ingyenes használatát az 
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.” 
 

8. § 
A Rendelet 6. § (1) bekezdésében az „a jelen” [rendeletben] szövegrész helyébe a „az e” 
[rendeletben] szöveg kerül. 
 

9. § 
A Rendelet a 7. §-át követően a következő 3/A. alcímmel egészül ki: 
 
 
 
 



„3/A A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések 
7/A. § 
(1) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a 
hulladékgazdálkodási törvényben foglaltak szerint nem gondoskodik. 

 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési 

szilárd hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni és a 
közszolgáltatónak átadni. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére 
befogadó nyilatkozat nem adható. 

 
(3) A Közszolgáltató a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatait a Komló város 

közigazgatási területén működési engedéllyel, vagy telepengedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásából szerzi be. A nyilvántartásban tárolt 
adatok változásáról a jegyző értesíti a Közszolgáltatót. 

 
(4) Az a gazdálkodó szervezet, mely e rendeletben foglaltak alapján köteles a közszolgáltatást 

igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt 
az e rendeletben meghatározott tartalommal. 

 
(5) Ha a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató által megjelölt határidőre nem tesz eleget 

szerződéskötési kötelezettségének, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés 
létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének 
megállapításánál a gazdálkodó szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján e 
rendelet 2. számú melléklete szerinti díjazást kell alapul venni. 

 
(6) A gazdálkodó szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződés tartalmazza: 

a) a szerződő felek megnevezését (a gazdálkodó szervezet esetében: a gazdálkodó 
szervezet nevét, cégjegyzékszámát (egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási 
számát), székhelyét, adószámát és bankszámlaszámát), 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
c) a teljesítés helyét és módját, 
d) a gazdálkodó szervezet által használt, az e rendeletben nevesített szabvány 

gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, 
e) az ürítési gyakoriságot. 
f) a közszolgáltatás díját, 
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 
h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
i) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemeket. 

 
(7) Szünetel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség a bejelentéstől számított 

legfeljebb egy év időtartamra, ha a gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári 
hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja és annak várható időtartamát előzetesen, 
legalább nyolc nappal korábban írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés 
valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a 
szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét 
legalább három nappal korábban köteles a Közszolgáltató felé bejelenteni. 

 
(8) A szerződést a Közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. 
 
(9) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási szerződést írásban, 30 napos határidővel akkor 

mondhatja fel, ha 



a) Komló közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben 
települési szilárd hulladéka keletkezett,  

b) a tevékenységével összefüggésben keletkezett szilárd hulladékának kezeléséről a 
hulladékgazdálkodási törvényben foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében 
gondoskodik, vagy 

c) a Közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a települési szilárd 
hulladék kezelésére vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 

 
10. § 

A Rendelet „IV. FEJEZET A HÁZTARTÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS 
ELSZÁLLÍTÁSA” szerkezeti egysége „4. A háztartási-, valamint a gazdálkodó szervezet 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladék gyűjtése és elszállítása” 
alcímre módosul. 
 

11. § 
(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített hulladékgyűjtő edények, valamint konténer (a továbbiakban együtt: 
gyűjtőedény) használata kötelező. A gyűjtőedény beszerzésének, bérbevételének határideje a 
lakás, vagy a nem lakás céljára szolgáló ingatlan használatbavételi engedélye kézhezvételének 
napja.” 
 
(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A hulladékszállítás 

a) a belvárosban, tömbházas területeken, illetve családi házas övezetekben heti kettő 
alkalommal történik,  

b) üdülőterületen novembertől márciusig heti egy alkalommal, áprilistól októberig heti 
kettő alkalommal történik,  

c) Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén szeptembertől 
májusig heti egy alkalommal, júniustól augusztusig heti kettő alkalommal történik, 

d) gyakoriságáról és idejéről az igénybevevőt a szolgáltató írásban vagy közzététel útján 
értesíti.” 

 
12. § 

A Rendelet „V. FEJEZET” szerkezeti egysége „5.” alcímre módosul. 
 

13. § 
A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A gyűjtőedény befogadóképességét meghaladó mennyiségben keletkező háztartási és 
egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. Egyéni 
szállításnál 1 m3-ig ingyen, a fölött a Közszolgáltató által meghatározott díjszabás szerinti 
lerakási díj ellenében helyezhető el. 
 
 

14. § 
A Rendelet „VI. FEJEZET” szerkezeti egysége „6.” alcímre módosul. 
 

15. § 
A Rendelet „VII. FEJEZET” szerkezeti egysége „7.” alcímre módosul. 



 
 

16. § 
(1) A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) A közszolgáltatás ellátásáért a közszolgáltatót az e rendelet mellékletében meghatározott 
díj illeti meg. Az alkalmazható díj legmagasabb mértékét és az igénybe vehető 
kedvezményeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A rendeletben rögzített árak az 
ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
(2) A Rendelet 15. § (5) bekezdésében az „és/vagy” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép. 
 

17. § 
A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla ellenében köteles 
megfizetni az igénybevevő.” 
 

18. § 
(1) A Rendelet 19. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonost/használó” szövegrész helyébe 
az „igénybevevőt” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 19. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos/használó” szövegrész helyébe 
az „igénybevevő” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 19. § (5) bekezdésében a „tőke” szövegrész helyébe a „tőkét” szöveg lép. 
 

19. § 
A Rendelet „VIII. FEJEZET” szerkezeti egysége „8.” alcímre módosul. 
 

20. § 
A Rendelet a 20. §-át követően a következő  9. alcímmel egészül ki: 
 

„9. Záró rendelkezések” 
 

2. Hatályba léptető rendelkezések 
 

21. § 
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 

3. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

22. § 
Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a. 
 
Komló, 2012. november 29. 

 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 
 



2. sz. melléklet 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
Tisztelt dr, Vaskó Ernö            Iktatószám:  172/2012. 
címzetes Főjegyző Úr! 
  
Köszönettel vettük a 15/2002(VII.1)sz. önkormányzati rendeletük módosításával kapcsolatos 
1906-3/2012 iktatószámon előterjesztésre kerülő javaslatukról szóló tervezetet véleményezés 
céljából. 
 
Mivel a hulladékgazdálkodásról szóló új törvény nem lépett hatályba, és azt nem tudni a 
hatályos módosítása vagy a megfontolásra visszaküldött törvényt helyesbítik-e, ennek 
függvényében testületük mostani előterjesztését rendeletmódosítását támogatjuk. 
 
Azonban azt szükségesnek látnánk, hogy a gazdálkodó szervezetek közt szereplő 
lakásszövetkezetek a szolgáltatás díjazásánál a lakossági tarifarendszerbe tartozzanak, hiszen 
azok alkotják. Ennek a módosításban történő megjelenítését szükségesnek látnánk. 
  
                                                                                                                                                       
         Tisztelettel: 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                      
         Nagy Emil. 

   elnök sk. 
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