
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. június 27-én 
tartandó ülésére 

 
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: 4004-3/2013.   Melléklet: levél + rendelettervezet  
 
A napirend előterjesztője:                       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette:                       Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 5. pont 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság  
 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

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



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Folkner Károly, a Komlói Városgazdálkodási Zrt. cégvezetője az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként csatolt levelet juttatta el részemre, melyben kéri jelenleg hatályos, a települési 
szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati 
rendeletünk módosítását. 
 
A Tisztelt Képviselők részéről is érkezett már visszajelzés, észrevétel a társasházi üres 
lakások hulladékszállítási közszolgáltatási díjával kapcsolatosan, melyre figyelemmel 
Cégvezető Úr jelen levelével a rendeletünk módosítását kéri. Módosító indítványában a 
társasházi üres lakásokra vonatkozóan az általánosan megállapított díjtétel 20 %-kal 
csökkentett mértékű megfizetését javasolja, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos állandó költségek megfizetésétől nem tud eltekinteni a cég. 
 
Figyelemmel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításért felelős 
miniszter rendeletének megalkotására a mai napig nem került sor, ellenben a cégvezető úr 
által jelzett probléma hosszú ideje fennáll, megoldására mindenképpen a lehető legrövidebb 
időn belül sor kell, hogy kerüljön. 
 
Továbbra is fennálló kötelezettsége a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – a megalkotásra 
kerülő miniszteri rendeletben foglaltak figyelembevételével, az abban nem szabályozott 
kérdésekben – rendeletben szabályozza a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket, illetve 
annak függvényében átfogóan vizsgálja felül a kedvezmények eseteit. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot és az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti rendelettervezetet – a bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – fogadja el!  
 
 
 
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. 
 

1. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet megküldésével a társasházak közös képviselőit a 
testület döntéséről tájékoztassa és kérje be tőlük a rendelet gyakorlatban történő 
alkalmazásának tapasztalatait, melyeket – a határozat 2. pontjával egyidejűleg – 
beszámoló, vagy – amennyiben szükséges – rendeletmódosítás keretében legkésőbb a 
novemberi rendes ülésre terjesszen a képviselő-testület elé. 
 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért 
felelős miniszter rendeletének hatálybalépését követően, lehetőség szerint a novemberi 
rendes képviselő-testületi ülésre a hulladékról szóló törvényben és a miniszteri 



rendeletben foglaltaknak megfelelően, a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével 
kidolgozott módosító rendelet tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.  

 
 
Határidő: novemberi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2013. június 20. 

 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet - levél 

 





2. sz. melléklet – tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2013. (VI. …) önkormányzati rendelete 

 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL 

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

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL szóló 
15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. §-a az alábbi (5)-
(6) bekezdésekkel egészül ki: 
„(5) A társasházi lakás tulajdonosának közös képviselő által igazolt és a közös képviselő által 
benyújtott, a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozata alapján a nem lakott társasházi lakás 
után az általános díjtétel 20%-kal csökkentett mértékét kell megfizetni. 
(6) A rendeletben megállapított díjkedvezmények kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, 
ha a kedvezmény igénylőjének nincs a közszolgáltató felé lejárt határidejű tartozása.” 
 

2. § 
 

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. június 27. 
 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 



1. melléklet a …/2013. (VI. …) önkormányzati rendelethez 
 

 3. melléklet a 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott ______________________, mint a _______________________________________ 

szám alatti társasházi lakás tulajdonosa büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

fent nevezett lakás üres, azt rendszeresen, életvitelszerűen senki nem használja. Kérem a 

rendeletben megállapított mértékű díjkedvezmény megítélését. Hozzájárulok, hogy jelen 

nyilatkozatom valóságtartalmát a közszolgáltató személyesen, vagy a közüzemi számlák 

megismerésével ellenőrizze. 

  

A fentiekhez képest bekövetkező változást 15 napon belül bejelentem a Komlói 

Városgazdálkodási Zrt.-nek és a közös képviselőnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybevett díjkedvezményt köteles vagyok a 

közszolgáltató részére visszafizetni. 

 
 
 
Komló,  
 
  ___________________________  
 tulajdonos aláírása 
 
 
A nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát igazolom:  
 
 
Komló, 
 
  ___________________________  
 közös képviselő aláírása 
 



INDOKOLÁS 
 

1. § 
 
A módosító rendelkezés rendezi a hosszú ideje fennálló problémát, mely az üresen álló 
társasházi lakások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának megfizetése kapcsán 
fennállt. 
 

2. § 
 
Az 1. §-beli módosító rendelkezéshez szorosan illeszkedő, abban hivatkozott melléklet kerül 
beépítésre a rendeletbe. 
 

3. § 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
Komló, 2013. június 20. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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