
    

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

2013. október 24-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: 4004-4/2013.   Melléklet: 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 Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
7300 Komló, Bem u. 24. 
 
 
A határozatot kapják: 
 
Folkner Károly cégvezető Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
7300 Komló, Bem u. 24. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjának bb) 
alpontjában foglaltak értelmében felhatalmazást kapott a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás díjának megállapításáért felelős miniszter, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét rendeletben 
állapítsa meg. Ugyanezen szakasz (4) bekezdés d) pontjában felhatalmazást kapott a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti miniszteri 
rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.  
Tekintettel arra, hogy a nevesített miniszteri rendelet a mai napig nem született meg, a 
szolgáltató jelenleg is a korábban megállapított kedvezményeket biztosítja az arra jogosult 
lakosoknak.  
A kedvezményre való jogosultság megállapítása hatósági bizonyítvány alapján történt, 
melynek kiadására 2013. január 1. napjától – a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontja értelmében – a 
járási hivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
értelmében a hatósági bizonyítványért általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, mely 
jelenleg 3.000.- forint. 
A korábbi évek gyakorlatától eltérően a szolgáltató évente felül kívánja vizsgálni a 
jogosultság fennállását. A jelenlegi eljárásrendben a rendeletünkben megállapított 
kedvezményrendszer – figyelemmel a hatósági bizonyítványért fizetendő illetékre – nem tudja 
betölteni szerepét, ezért javaslom az eljárásrend megváltoztatását oly módon, hogy a 
kedvezmény megítélése a korábbi közokirat helyett az igénybevevő nyilatkozata alapján 
történjen. A nyilatkozatban foglaltak és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt 
adatok közötti egyezőséget – szolgáltató által rendelkezésre bocsátott lista alapján – a jegyző 
ellenőrzi. Ezzel az eljárásrenddel mentesíteni tudjuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
díjából kedvezményt igénylő lakosságot az illetékfizetés terhe alól. 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó miniszteri rendelet 
hatálybalépést követően, annak ismeretében átfogóan felül kell vizsgálnunk a rendeletben 
foglalt díjfizetési és díjalkalmazási feltételeket, a kedvezmények és mentességek rendszerét. 
A júniusi rendes ülésen a képviselő-testület utasította 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. Tekintettel arra, hogy a magasabb rendű jogszabály megjelenése várat magára, javaslom a 
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy önkormányzati rendeletünk felülvizsgálatára nyitva álló 
határidőt a miniszteri rendelet hatálybalépést követő kilencven napban szabja meg a jegyző 
részére. 
Jelen előterjesztés keretében egy technikai módosításra is sort kell kerítenünk: a Tisztelt 
Képviselő-testület 133/2013. (IX.26.) számú határozatával döntött a Fürst Sándor utca, a 
Ságvári Endre utca és a Sallai Imre utca elnevezésének megváltoztatásáról, ennek, valamint a 
szolgáltató jelzéseinek megfelelően kell módosítanunk a rendelet 1. számú mellékletét képező 
utcajegyzéket. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével a határozati javaslatot és az 1. számú mellékletként csatolt módosító 
rendelettervezetet fogadja el! 
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H at ár oza t i  j avas l a t  
 
 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján, 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 és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Komló város Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2013. (VI.27.) határozatának 2. 
pontjában szereplő határidőt úgy módosítja, hogy a jegyző a hulladékról szóló 
törvényben és a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően, a gyakorlati 
tapasztalatok figyelembevételével kidolgozott módosító rendelet tervezetét a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 
rendeletének hatálybalépését követő kilencven napon belül terjessze a képviselő-
testület elé. 

 
 
Határidő: a miniszteri rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2013. október 10. 

 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet – tervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2013. (X. …) 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 helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„16. § 
 

(1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla ellenében köteles 
megfizetni az igénybevevő. 

 
(2) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve a 

közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosokra 
történő felosztását tartalmazó határozatot, valamint az ingatlantulajdonosok nevét és 
személyi, illetve azonosító adatait /3. § (5)/ a közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó 
számlát az ingatlantulajdonosok nevére kiállítani. 

 
(3) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente, az együttesen használt 

tárolóedény esetében a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak havonta küldi meg. 
 
(4) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak számlázási egységenként legalább az 

ingatlantulajdonosok 80 %-ának részvételével egy szolgáltatási szerződést kötnek a 
szolgáltatóval, úgy az általános díjtétel 5%-kal csökkentett mértékét kötelesek megfizetni. 

 
(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) Családi házas illetve üdülőövezetben az 1 ill. 2 fős háztartások választhatnak 

a./ 70 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet, vagy 
b./ 110 literes hulladékgyűjtő edényzet alkalmazása esetén 

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

 
(7) A (6) bekezdésben foglalt kedvezmény megítélése egyéni kérelemre, a kérelmező 

nyilatkozata alapján történik. A nyilatkozatban foglaltakat (elsősorban a személyiadat- és 
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lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közötti egyezőség alapján) – szolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott lista alapján – a jegyző ellenőrzi, és évente felülvizsgálja.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba. 
 

4. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 15. § (4) bekezdése, valamint 2. melléklete. 
 
 
 
Komló, 2013. október 24. 
 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 

  
 

5 



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

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

 
1. Utcajegyzék 

 
 
Belváros 
Kossuth L. u., Városház tér, Bem J. u., Templom tér, Bajcsy-Zs. u., Dózsa Gy. u., Táncsics 
M. u., Berek u., Kiss János u., Kölcsey F. u., Tröszt u.  
 
Újtelep 
Tavasz u., Akácfa u., Nyár u., Hársfa u., Ősz u., Diófa u., Tél u., Béketelep I-II.-III. sor; 
Sóstó, Kórház u., Majális tér, Ady E. u., József A. u., Engel A. u., Anna akna 
 
Gesztenyés 
Gesztenyési út, Zobáki út, Fenyő u., Viola u., Szegfű u., Nefelejcs u., Rozmaring u., Liliom 
u., Rózsa u., Gyöngyvirág u., Hóvirág u., Rezeda u., Csermák dűlő, Kőbánya 
 
Zobákpuszta, Béta akna, III-as akna, Határtető, Temető, Temető dűlő. 
Lőtér dűlő 
 
Kenderföld 
Zrínyi tér, Tompa M. u., Petőfi S. u., Eötvös u., Gagarin u., Irinyi J. u., Hunyadi J. u., 
Vörösmarty M. u., Kazinczy F. u., Arany J. u., Zrínyi M. u., Ipari út, Építők útja, Vak Bottyán 
u., Autósvölgy, Sportvölgy 
 
Somág 
Bocskai u., Bercsényi u., Dugovics u., Damjanich u., Attila u., Hunyadi J. u., Esze T. u., 
Malompart dűlő, Malomszéle dűlő, Palánták dűlő 
 
Szilvás 
Köztársaság u., Vértanúk u., Alkotmány u., Május 1. u., Függetlenség u., Március 15-e u., 
Szilvási út, Aranypohár dűlő, Cseresznyák, Deák F. u., Pannónia u. 
 
Imre-telep 
Magyar B. u., Toldi Miklós u., Kinizsi P. u., Rákóczi F. u., Pécsi út, Kisfaludy u., Madách u., 
Jókai M. u., Altáró út,  
 
Kökönyös 
Nagy L. u., Gorkij u., Móricz Zs. u., Mikszáth K. u., Petőfi tér, Jó szerencsét u., Bányász u., 
Vájáriskola u., Radnóti M. u., Kossuth aknai u., Juhász Gy. u., Pécsi út. 
 
Dávidföld 
 
Mecsekfalui út, Gárdonyi G. u., Székely B. u., Ifjúság útja, Zichy u., Rippl-Rónai u., Dobó I. 
u., Mecsek köz, Zengő u., Munkácsy M. u., Széchenyi I. u., Szinyei Merse P. u., Madarász V. 
u., Benczúr Gy. u., Bartók B. u., Lehár F. u., Dankó P. u., Liszt F. u., Erkel F. u., Lotz K. u., 
Kodály Z. u., Anikó u., Ágnes u., Borbála u., Cecília u., Dorottya u., Krisztina u., Dávidföldi 
kertek, Erzsébet u., Flóra u., Gizella u., Hajnalka u., Ilona u., Júlia u. 
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Körtvélyes 
Körtvélyes u., Nagyszántó u., Cserma u., Hegyhát u., Körtvélyes dűlő, Nagyrét u. 
 
Mecsekfalu, Öreghegy 
 
Kisbattyán: Batthyány út, Gadány, Hamvasvölgy dűlő 
 
Mecsekjánosi 
Fő u., Iskola u., Mecsekjánosi puszta, Hizlalda u.  
 
Sikonda 
Sikondai út, Tölgyfa u., Tóparti út, Erdei u., Fürdő u., Villa sor, Fürj köz, Fülemüle u., Fecske 
köz, Rigó köz, Kakukk köz, Pacsirta köz, Harkály köz, Cinege köz, Pihenő park, Kolossváry 
sétány 
 
2 Szelektív gyűjtőpontok  
 
Mecsekjánosi (Fő utcai buszforduló); Mecsekjánosi (Fő utcai vasúti átjáró) 
 
Zrínyi tér; Tompa Mihály utca 12. (Városgondnokság); Arany János utca 2.; Vörösmarty utca 
22.; Petőfi utca 1.; Gagarin utca 1.; Irinyi utca 44. 
 
Köztársaság utca 17. (víztorony); Alkotmány utca 86. (Kék ABC); Vértanúk utca 15.; 
Vértanúk utca 1.; Május 1. utca 8. (Felsőszilvási Iskola); Alkotmány utca 72. (buszmegálló); 
Alkotmány utca (itallerakat); Alkotmány utca 16-20.; Alkotmány utca 2. (gimnázium és 
szakközépiskola). 
 
Piac garázssor; Városház tér 20. (Hanny Áruház); Kossuth Lajos utca 46. (Tesco melletti 
tízemeletes); Eszperantó tér (Sportközpont); Kossuth Lajos utca 93. (Zengő Áruház 
parkolója); Dózsa György utca 1.; Kossuth Lajos utca 77. (Piramis mögött); Bajcsy-
Zsilinszky utca 10. (Kórház felé vezető út). 
 
Anna utca 8.; Hóvirág utcai kereszteződés; Fenyő utca 23. (bolt). 
 
Jó szerencsét utca 12.; Bányász utca 11. (bolt, buszmegálló); Vájáriskola utca és Bányász 
utcai elágazás; Petőfi tér; Móricz Zsigmond utca 10.; Gorkij utca 22. (buszmegálló). 
 
Ifjúság utca (volt általános iskola); Krisztina utca eleje; Dankó utca és Kodály Zoltán utcai 
elágazás.  
 
Mecsekfalu-Körtvélyes kereszteződés; Nagyszántó utca 13; Nagyszántó utca 6.; Hegyhát utca 
7. (Annabella); Hegyhát utca 7. (trafó állomás); Mecsekfalui út 17. (buszmegálló). 
 
Sikonda (szanatórium előtti parkoló).  
 
 
3 Lakossági hulladékudvar 

 
Komlón a Sportvölgy utcában (2946/8 hrsz.). 
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4 Hulladékátrakó állomás 
 
Komló, Batthyány úton – motokrossz pálya után (0132 hrsz.). 
 

5 Komposztáló telep 
 
Komló, Batthyány úton, a hulladékátrakó állomással szemben (2811/1 hrsz.). 
 

6 Hulladéklerakó 
 
Cikói ingatlanok. 
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INDOKOLÁS 
 

1. § 
 
A módosító rendelkezés olyan eljárásrendet vezet be, mellyel mentesíthetőek a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjából kedvezményt igénylő lakosok az illetékfizetés 
terhe alól. Ezzel egyidejűleg egységes keretbe helyezi az önkormányzati rendelet 
kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseit. 
 

2. § 
 
Technikai módosítás a rendelet 1. mellékletének cseréjével. 
 

3. § 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 

4. § 
 
Hatályon kívül helyező rendelkezés. 
 
 
Komló, 2013. október 10. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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