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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.   
A 2017. április 28. napján tartott képviselő-testületi ülésre készült előterjesztésben részletesen 
ismertettem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő mindazon jogi és ténybeli 
körülményeket, melyek miatt Komló város hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását új 
alapokra kell helyezni. Tájékoztattam a T. Képviselő-testületet arról is, hogy milyen okok 
alapján tartom a legmegfelelőbbnek a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel való szerződéskötést. A 
Képviselő-testület kifejezte szándékát a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel való szerződéskötésre a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására.  
 
Az említett testületi ülésen meghozott határozat végrehajtásaként a Komlói Városgazdálkodási 
Zrt.-vel (KVG) a közszolgáltatási szerződést 2017. június 30. napjára megszüntettük; 
természetesen jogszabályi kötelezettség alapján az átmeneti időszakban a KVG továbbra is 
ellátja a hulladékkezelési feladatokat. 
 
A testületi döntésnek és a Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági határozatának megfelelően Komló 
Város Önkormányzata 100.000,-Ft értékű törzsbetétet vásárolt a kft.-ben, mellyel a társaság 
törzstőkéje megemelésre került, és önkormányzatunk egy közvetetten 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságban szerzett üzletrészt. A Dél-Kom 
Nonprofit Kft. társasági szerződésének megfelelő módosítása megtörtént.  
 
A közszolgáltatási szerződés megkötése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletnek, 
így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Dél-Kom Nonprofit Kft. közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül kijelölhető, és a közszolgáltatási szerződés megkötésének nincs 
akadálya. 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. által megküldött szerződéstervezetet Komló Város Önkormányzata 
helyzetének és érdekeinek megfelelően módosítottuk; ennek eredménye az 1. sz. melléklet 
szerinti tervezet. A tervezet szövege tartalmazza, de külön is indokolt kiemelni, hogy a 
szerződés hatályba lépéséhez szükséges a RE-KOM Nonprofit Kft.-vel fennálló szerződés 
megszüntetése, a Dél-Balaton és Sióvölgyi Konzorciumban való tagságunk miatt pedig az 
irányító hatóság, azaz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozzájárulása is. Szerződéskötés 
esetén a KVG Zrt. mint alvállalkozó venne részt a közszolgáltatási feladatok ellátásában. Az 
alvállalkozói szerződés feltételeinek egyeztetése, ennek keretében elsősorban az alvállalkozói 
elismert költségek kérdésének tisztázása folyamatban van. 
 

II.   
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni ellátásával kapcsolatban több alkalommal 
folytattunk egyeztetést a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel, melynek keretében a feladat-ellátást 
jelentősen meghatározó, a helyi szabályozást rögzítő önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
is sor került. A Dél-Kom Nonprofit Kft. munkatársai más települések közigazgatási területén 
végzett tevékenységük tapasztalatai alapján konkrét szakmai javaslatokat tettek a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelet módosítására. A tervezett módosítások nagy számára 
tekintettel technikailag egyszerűbb és átláthatóbb megoldásnak az tűnhet, hogy a jelenleg is 
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alkalmazott önkormányzati rendeletet a T. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi, és az új 
közszolgáltató tevékenysége megkezdésével egyidejű hatályba lépéssel új rendeletet fogad el e 
tárgyban. A rendelet mindenre kiterjedő felülvizsgálatának eredményeként készítettük elő a 
jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező rendelettervezetet. 
 
A teljesség igénye nélkül az alábbi fontosabb változásokat emelem ki: 

- A rendeletben közszolgáltatóként a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t jelöltük meg, és az 
alvállalkozó feladat-ellátáshoz szükséges igénybevételét önkormányzati 
hozzájáruláshoz kötöttük, így biztosítva a KVG Zrt. alvállalkozói közreműködését. 

- A rendelteben rögzítésre kerültek az elkülönített hulladék gyűjtésére (szelektív) 
vonatkozó részletes szabályok. 

- Sor került az üdülőterületen végzett közszolgáltatási tevékenység feltételeinek 
felülvizsgálatára, valamint az ahhoz kapcsolódó díjszabás jogszabályi előírások alapján 
történő pontosítására.  

- Ellenőrzésre kerültek az igénybe vehető gyűjtőedények méreteire, valamint azok 
cseréjére és karbantartására vonatkozó szabályok.   

- Helyesbítésre kerültek a gazdálkodó szervezetekre irányadó szabályok. 
- Rendeleti szinten szabályozásra kerültek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

előírások azon gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan, melyek székhelye vagy 
telephelye természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanban van, az 
ingatlanban foglalkoztatott alkalmazottal nem rendelkezik, és háztartási hulladékhoz 
hasonló vegyes hulladéka nem keletkezik. 

- Megtörtént a Cikói hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó utalások törlése. 
- A rendeletből törlésre kerültek olyan értelmező rendelkezések, melyeket a rendelet 

szövege később nem használt, vagy a hulladékról szóló törvény törvényi szinten 
meghatározott. 

- A Kormányhivatal jelzésével összhangban a rendeletben meghatározásra kerültek a 
közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályok. 

- A települési hulladéktól eltérő hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, valamint 
a hulladékudvar igénybevételére vonatkozó szabályokat a közszolgáltató határozza meg 
és honlapján közzéteszi. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével döntsön a közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel, továbbá a mellékelt rendelettervezetet elfogadni 
szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta az „Közszolgáltatási szerződés kötése a Dél-Kom Dél-
Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 
 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a Dél-Kom Dél-Dunántúli 
Környezetgazdálkodási Kommunális szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(rövidített neve: Dél-Kom Nonprofit Kft., székhelye: 7632 Pécs Siklósi út 52., képviseli: Biró 
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Péter ügyvezető) jelöli ki 2017. július 1-től kezdődően, 10 év időtartamra hulladékgazdálkodási 
Komló Város területén a közszolgáltatási feladatok ellátására. 
 
2. Komló Város Önkormányzata a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel 2017. július 1-jei hatállyal 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a határozat 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
3. A jelen szerződés keretében nem rendezett, különösen a közterületi hulladék kezelésére 
vonatkozó témában külön megállapodást kíván kötni, és felkéri a polgármestert, hogy ennek 
tartalma tekintetében egyeztessen, és azt a júniusi testületi ülésre terjessze elő. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  Biró Péter ügyvezető 
   
 
Komló, 2017. június 22.  
        

Polics József  
polgármester 
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1. sz. melléklet 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Név:  Komló Város Önkormányzata 
székhely:    7300 Komló, Városház tér 3. 
adószám:   15724100-2-02 
statisztikai száma:      15724100-8411-321-02 
telefon:   72/584-000 
fax:    72/584-008 
e-mail:   polghiv@komlo.hu  
képviseli:  Polics József polgármester,  
a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről: 
név: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
székhely:  7632 Pécs, Siklósi út 52. 
adószám:  11541587-2-02 
KSH száma:   1541587-3811-572-02 
KÜJ száma:   100 279 306 
KTJ száma:  100468989 /Pécs-Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ/; 100408033 

/Görcsöny hulladéklerakó/ 
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402427-00027818-00000008 
telefon:  72/502-100 
fax:   72/805-370 
email:   delkom@delkom.hu 
képviseli:  Biró Péter ügyvezető 
a továbbiakban: Közszolgáltató,  
- továbbiakban együttesen „Felek”- között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 

PREAMBULUM 
 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. 
§ (1) bekezdés i) pontja alapján nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletnek.  
A szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladat az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősül, így Felek rögzítik továbbá 
azt is, hogy a szerződés megfelel az Európai Bizottság 2012/21/EU határozatának, amely az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról rendelkezik. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik különösen a környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás) és a 
hulladékgazdálkodás. 
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat az említett közfeladatát a hulladékról szóló  
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdésében meghatározott módon 
ellássa, Felek az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötik. 
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1. A szerződés célja, létrejötte 
 
1.1. A szerződés Komló Város Önkormányzatának közigazgatási területén az 
ingatlantulajdonosoknál, birtokosoknál, használóknál (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) 
keletkező települési hulladék kezelésére fennálló közszolgáltatással kapcsolatban – a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően – Felek közötti jogi kapcsolatot, ezen belül is különösen Felek jogait 
és kötelezettségeit szabályozza.  
 
1.2. Ezen közszolgáltatási szerződés a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi 
követelmények betartásával és Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének……./2017. (..) 
sz. határozata alapján jött létre. 
A közszolgáltató a Ht.  34. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatás végzésére az Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által PE/KTF/2022-8/2017. iktatószám 
alatt kiadott min ősítési engedély alapján jogosult. 
 
1.3. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a 2. pontban meghatározott feladatok 
elvégzésével, a Közszolgáltató pedig a megbízást ezennel elvállalja. 
 
2. A közszolgáltatás megnevezése, minőségi ismérvei 
 
2.1. Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén a lakossági települési hulladék 
begyűjtése és elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása valamint kezelése 10 éven 
keresztül, közszolgáltatási szerződés keretében.  
 
A nem természetes személy ingatlanhasználó (gazdálkodó szervezet) a háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az 
elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.  
 
2.2. A Közszolgáltató vállalja, hogy a 2.1. pontban meghatározott feladatok elvégzését 
2017. július 1. napján megkezdi.  
 
2.3. A Közszolgáltató Komló város közigazgatási területén kizárólagosan jogosult – a Ht.-ben, 
illetve az ide vonatkozó jogszabályokban és Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Ör.) meghatározott – települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatások ellátására. 
 
Közszolgáltató kijelenti, hogy a 2017. július 1. napjától hatályos Ör. tartalmát megismerte, annak 
rendelkezéseit szakmailag alkalmazhatónak tartja, és elfogadja. 
 
Közszolgáltató vállalja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatellátást meghatározó 
jogszabályok változásait követi, azokról az Önkormányzatot tájékoztatja, és szükség esetén az Ör. 
módosítására szövegszerű, szakmai javaslatot tesz. 
 
A közszolgáltatás megnevezése: települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére irányuló 
közszolgáltatói feladatok ellátása. 
 
A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Komló Város Önkormányzatának 
közigazgatási területe az Ör. mellékletében feltüntetett utcajegyzék szerint. 
 
 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése és elhelyezése:  
- Komló közigazgatási területén létesített hulladékudvar (hrsz.: 2946/8), átrakó-állomás (hrsz: 
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0132.), és komposztáló telep (hrsz.: 2811/1.).  
- a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba valamint a kökényi 2/A hulladéklerakóba, 
(Kökény 057,059, Szilvás 020/1, 021., 063/9 hrsz.) és a görcsönyi 031 hrsz-ú hulladéklerakóba, 
vagy  
- más, környezetvédelmi, működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban. 
 
A közszolgáltató az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben és az Ör. rendelkezései 
szerint biztosítja.  
 
3. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 
 
3.1. Az Önkormányzat a 2. pontban írt közszolgáltatás ellátására a közigazgatási területére a 
Közszolgáltatónak – ezen szerződés hatálybalépését követő 10 éven keresztül – kizárólagos jogot 
biztosít. 
 
3.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal: 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 

információk és adatok szolgáltatására  

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással 
történő összehangolásának elősegítésére, 

c) a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának 
elősegítésére 

d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására az önkormányzati 
tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában, 

e) a Ht. 37.§ (6) bekezdés szerinti adatok (település lakói vonatkozásában név- és címjegyzék) 
átadására, adategyezetésre, 

f) az Önkormányzat által biztosított kedvezmény, mentesség esetén az annak alapjául szolgáló 
adatok átadására,  

g) a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, szolgáló helyek és létesítmények 
kijelölésére a Közszolgáltató javaslata alapján. Ennek keretében kijelöli – a Közszolgáltatóval 
egyeztetve - azokat a gyűjtőpontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a Közszolgáltató átvegye 
közterületen a hulladékot azon ingatlantulajdonosoktól, mely ingatlanokhoz a Közszolgáltató 
által alkalmazott gépjárművel nem tud behajtani,  

h) az Önkormányzat által rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy mentesség miatt felmerülő 
költségek megtérítésére 

i) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezésére. 

 
4. A közszolgáltató kötelezettségei:  
 
4.1. a) Települési hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése: 

• hulladékgyűjtés hagyományos, pormentes tömörítővel felszerelt járművekkel (az Ör.-ben 
meghatározott módon); 

• a hulladék kezelése, ellenőrzött lerakóba szállítása; 

• lomtalanítás évente két alkalommal; 
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• elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés; 

• hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése; 

• zöldhulladék gyűjtés; 

• a karácsonyi időszakot követően a kihelyezett fenyőfa hulladék elszállítása.  

 
b) Adminisztratív feladatok:  
• könyvelés, számvitel, bérszámfejtés; 

• adminisztráció, nyilvántartás, adatbázis-kezelés; 

• jogi ügyvitel. 

 
c) Az Önkormányzattal együttműködve a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető 
ügyfélkapcsolat és tájékoztatási rendszer működtetése (Komlói ügyfélkapcsolati pont címe: 
7300 Komló, Bem J. u. 24., Központi ügyfélszolgálatok címe: 7632 Pécs, Siklósi út 58., 7626 
Pécs Búza tér 8/B.) valamint a közszolgáltatással kapcsolatos lakossági tájékoztatás.  
 

4.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal továbbá: 
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására; 

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítésére- 
ideértve a lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is; 

c) a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények 
biztosítására és a minősítő engedély hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétére;  

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 
berendezés biztosítására, a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására; 

e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések 
és karbantartások elvégzésére; 

f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények 
igénybevételére; 

g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és 
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére; 

h) a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységéről az éves beszámoló keretében évente 
beszámolót készít, és az Önkormányzatnak.a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető 
ügyfélkapcsolati pont és tájékoztatási rendszer működtetésére; 

i) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítására; 

j) a tevékenység ellátásához szükséges biztosítással rendelkezik, amely megfelelő fedezetet 
nyújt a felelősségi körben bekövetkezett Önkormányzatnak okozott esetleges károk 
enyhítésére; 

k) biztosítja, hogy a vegyes hulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző 
űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson; 

l) többlethulladék elhelyezését szolgáló, a Közszolgáltató által biztosított zsák 
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forgalmazására; 

m) a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program eszköz- és létesítmény állományának 
használatára. 

 
A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélyének száma: OKTF-KP/2538-10/2016 
A Közszolgáltató megfelelőségi véleményének száma: OHKT 3700-98/2016 
A Közszolgáltató minősítési engedélyének száma: PE/KTF/2022-8/2017 
 
5. Mentesül a Közszolgáltató a 4.) pontban meghatározott kötelezettségétől vis maior esetén, 
továbbá ha az Önkormányzat nem biztosít az ingatlanok megközelítéséhez olyan útviszonyokat 
(hó- és síkosság mentesség, ill. egyéb okból járhatatlan a közút), amely a Közszolgáltató 
gépjárműveinek balesetmentes közlekedését biztosítja. Ez esetben a Közszolgáltató az akadály 
elhárulását követő legközelebbi szállítási napon köteles szolgáltatni, mely alkalommal köteles az 
előző elmaradt szállítási napokon felhalmozódott mennyiségű települési hulladék elszállítására is. 
 
6. A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 

a) az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedény kihelyezése esetén; 

b) ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó anyag került 
elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, 
elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, 
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó 
alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása 
során veszélyezteti a környezetet.); 

c) a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt 
jelzett zsákban kerül kihelyezésre; 

d) a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás 
veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény); 

e) ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon 
többlethulladék került kihelyezésre; 

f) amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül - a tárolóedények matricájának 
hiánya, illetve sérülése esetén. 

 
7. Az alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételével végezhető tevékenységek 
 
7.1. A közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltató a Kbt. szerinti kontrollt gyakorló vagy 
kontrollált gazdálkodó szervezeteket alvállalkozóként az Önkormányzat hozzájárulása esetén 
igénybe veheti. Amennyiben a Közszolgáltató jelen szerződésben rögzített feladatait a 
közszolgáltatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt egyéb 
alvállalkozó bevonásával végzi, abban az esetben köteles az alvállalkozót megnevezni. 
Amennyiben a Közszolgáltató a közszolgáltatás értékének tíz százalékát meg nem haladó 
mértékben vesz igénybe alvállalkozót, arról nem köteles előzetesen tájékoztatni az 
Önkormányzatot.  
 
7.2. A Felek rögzítik, hogy az alvállalkozó tevékenységéért a Közszolgáltató úgy felel, mintha 
maga járt volna el. 
 
8. A Közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás biztosítása érdekében a 
Közszolgáltató a 2.3 pontban meghatározott szolgáltatási területre vonatkozóan elkülönített 
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nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely tartalmazza a szolgáltatási területről elszállított és 
ártalmatlanított települési hulladék mennyiségét. 
 
9. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos 
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a telephelyén ( 7300 Komló, Bem J. u. 24., tel: 
+36-72/483-866 ) ügyfélkapcsolati pontot működtet.  
 
Az észrevételeket, panaszokat a Közszolgáltató köteles írásban 15 napon belül megválaszolni. 
Haladéktalanul intézkedésre köteles a Közszolgáltató környezetszennyezés esetében, ha az a 
közszolgáltatási tevékenységével okozati összefüggésben van. Amennyiben a panasz, észrevétel az 
Önkormányzat helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló rendeletének rendelkezését 
kifogásolja, a Közszolgáltató 30 napon belül köteles az ügyiratot  
- a panaszos egyidejű értesítése mellett - az Önkormányzathoz szakmai javaslatával együtt 
megküldeni. 
 
Közszolgáltató az ügyfélkapcsolati pont fenntartására, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos 
lakossági panaszok kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi. CLV. törvényben és az egyes 
ágazati jogszabályokban meghatározott további fogyasztóvédelmi szabályok szerint köteles eljárni. 
 
10. A közszolgáltatás díja 
 
10.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg és a 
Koordináló szerv szedi be. 
 
A Ht. 32/A. §-a alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam beszedi a 
közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat. 
Az állam e feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz 
létre. 
A helyi közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény 
tulajdonosa megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének 
gyakorlásához szükséges. 
A miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási díj felosztásának elvét. A 
miniszter a Koordináló szerv javaslatának figyelembevételével rendeletben állapítja meg a 
Koordináló szerv által a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjat. 
 
10.2. A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 46-48.§ és 91.§, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően történt. Felek a díj megállapításánál ezeket a 
rendelkezéseket tekintik irányadónak a szerződés időtartamára. 
 

Az ingatlanhasználók által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási nettó díj:  
Lakossági hulladék esetében 3.02 HUF/ liter 
 

Az ingatlanhasználók által fizetendő egyszeri ürítési díjak:  
 
- Lakossági díjak:  

60 literes edény:,- Ft + Áfa* 
70 literes edény:.,- Ft + Áfa 
110 literes edény:,- Ft + Áfa 
770 literes edény:,- Ft + Áfa 
1100 literes edény:  ,- Ft + Áfa 
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*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 
használó természetes személy ingatlanhasználó részére, a települési önkormányzat által 
kiadott igazolás alapján. 

 
Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák ára: ….,- Ft+Áfa/db.  
 
- Gazdálkodó szervezetek által fizetendő díjak:  

110 literes edény:,- Ft + Áfa 
1.100 literes edény:,- Ft+Áfa 

 
- a Ht. 91.§ (6) bekezdés szerinti költségvetési szervek és szociális ellátást nyújtó 

intézmények díja:  

110 literes edény:,- Ft + Áfa 
1.100 literes edény: ,- Ft+Áfa 

 
10.3.A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az 
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Adatkorm.rend.)  20.§ (1) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatás alapján állítja ki. A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása 
esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó 
tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. 
Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a 
közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a 
Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A 
közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem 
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a 
közszolgáltatót terheli a felelősség. 
 
10.4.  A Koordináló szerv az Adatkorm. rend. 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból 
kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés 
meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal 
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az 
illetékes hatóságtól a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és 
szükséges adataik megállapítása érdekében. 
Az ennek alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és 
felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően 
korrigálja a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 
8 napon belül. 
A korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a 
közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 
 
10.5. A Közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásáért a 
Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 
által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. 
 
10.6. A közszolgáltató az Önkormányzat mint ellátásért felelős által kiadott teljesítésigazolással 
igazolja, hogy a közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel. A 
teljesítésigazolásnak a közszolgáltató által a Koordináló szerv részére a rendszeres adatszolgáltatás 
keretében történő megküldése a szolgáltatási díj fizetésének feltétele. 
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10.7.Az Önkormányzat köteles a teljesítésigazolást a Közszolgáltató részére a teljesítéssel érintett 
időszakot követő 5 napon belül kiadni. Amennyiben az Önkormányzat a teljesítésigazolás 
kiadásával alapos indok nélkül késedelembe esik, úgy a közszolgáltató jogosult az ezzel 
kapcsolatban keletkező kárát az Önkormányzat felé érvényesíteni. 
 
10.8. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv 
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv 
által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő 
bevétel a Koordináló szervet illeti meg. 
 
10.9. A díjhátralék kezelése 
 
A díjhátralék kezelésére vonatkozóan a Ht. 52.§ (1) bekezdése az irányadó azzal, hogy a 
Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik, továbbá kezeli a közszolgáltatás keretében 
keletkezett kintlévőségeket. 
 
 
10.10. A Közszolgáltatói szerződés megfelelősége 
  
A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés 
szerinti megfelelőségét vizsgálja. 

 
11. A közszolgáltatási szerződés időtartama, módosítása, megszűnése  
 
Felek jelen szerződést 2017. július 1. napjától kezdődő hatállyal határozott időre, 2027. június 
30. napjáig kötik. 
 
Felek a szerződést közös megegyezéssel, csak írásban módosíthatják.  
 
A közszolgáltatási szerződés megszűnik 
a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
d) felmondással 
 

- Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató 

• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó 
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és 
ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, 

• a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan 
megsértette. 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat legfeljebb egy hónapos 
felmondási idővel felmondja, ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel vagy 
megfelelőségi véleménnyel. 
-    A Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a 

közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha 
• az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 

Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak 



   

  
 

 

13

kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy 

• a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése 
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 
Ha a hulladékgazdálkodási szerződést a közszolgáltató felmondja, a települési önkormányzat 
haladéktalanul gondoskodik az új közszolgáltató kiválasztásáról. 
 
A fentiek teljesülése esetén a közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.  
 
A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul 
ellátja. 
 
12. Eljárás a szerződés megszűnése esetén 
 
A közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszűntetése esetén, a Közszolgáltató az új 
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a közszolgáltatást változatlanul ellátja. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési 
önkormányzatnak vagy az általa kijelölt új közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés 
megszűnése napján átadja. 
 
13. Jogviták intézése 
 
13.1. Felek megállapodnak, hogy az esetleges jogvitákat elsősorban az egymás közötti tárgyalások 
során igyekeznek rendezni. 
 
13.2. Amennyiben a jogvitát a Felek tárgyalás útján 60 napon belül nem tudják rendezni, a bírósági 
eljárás lefolytatására a Pécsi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék 
illetékességét kötik ki. 
 
14. Értesítések 
 
A jelen szerződéssel kapcsolatos bármely igényt vagy nyilatkozatot, követelést írásba kell foglalni. 
 
Az Önkormányzat neve: Komló Város Önkormányzata  
 levélcím:  7300 Komló, Városháza tér 3. 

telefon:   72/584-000 
fax:    72/584-008 
 

A Közszolgáltató neve: Dél-Kom Nonprofit Kft. 
levélcím:   7632 Pécs, Siklósi út 52.   
telefon:   72/502-100 
telefax:   72/805-370 

 
15. Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program  
 
A Közszolgáltató köteles igénybe venni a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt keretében 
megvalósuló létesítményeket és eszközöket a közszolgáltatás teljesítése kapcsán.  
Felek kötelezettséget vállalnak, hogy alávetik magukat a Társulási Tanács jelen közszolgáltatási 
jogviszonyt érintő határozatainak. 
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16. Részleges érvénytelenség 
 
Amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése, vagy annak valamelyik része érvénytelen 
vagy kikényszeríthetetlen, vagy valamelyik szerv vagy hatóság vagy bíróság annak 
érvénytelenségét állapítja meg, úgy a szerződés többi része érvényes és kikényszeríthető, kivéve, ha 
anélkül bármelyik Fél a szerződést nem kötötte volna meg. 
 
17. A szerződés felterjesztése 
 
Az Adatkorm. rend. 4.§ (4) bekezdése alapján az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést 
annak megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 
elektronikus úton megküldi a Koordináló szerv részére. 
 
18. Irányadó jogszabályok 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hulladékgazdálkodásról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a 
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv), a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá a közszolgáltató kiválasztásáról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet és 
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint Komló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet rendelkezései és a további ágazati jogszabályok az 
irányadóak. 
 
Jelen szerződést a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Kelt: Pécs, 2017.  
 
 
 
  ………………………………………………                 …………………………………… 
       Komló Város Önkormányzata                        Dél-Kom Nonprofit Kft. 
       Polics József polgármester                   Biró Péter ügyvezető         
 
 
 

Záradék: 
  

- A szerződés megkötéséről a Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2017. 
(…….) számú határozatában döntött és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 

 
Önkormányzat részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2017. június … napján: 
 
 
 

    _____________________________ 
Aladics Zoltán irodavezető 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
     Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
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Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. június … napján: 
 
 

    _____________________________ 
            dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
        Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
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2. sz. melléklet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (... ...) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 
ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

 
 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(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 Polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
gazdálkodó szervezetnek minősülő igénybevevőkre (a továbbiakban együtt: igénybevevő), 
továbbá a (2) bekezdésben nevesített közszolgáltatóra terjed ki a rendelet 1. számú 
mellékletében foglalt utcanévjegyzék, valamint gyűjtőpont jegyzék szerint. 

 
(2) Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 
települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Dél-Kom Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
közszolgáltató), amely kizárólagos közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött 
közszolgáltatatási szerződés alapján. A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén 
keletkező települési hulladék gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési hulladék  
kezeléséről és ártalmatlanításáról. 
 
 

(3) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység 
ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza 
különösen: 

a) az önkormányzat és a közszolgáltató kötelezettségeit, 
b) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének eseteit, 
c) a tevékenység ellátásának időtartamát. 

 
(4) A közterületek használatáról és tisztántartásáról külön rendelet rendelkezik. 
 
 
 

2.§ 
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(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 
 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejön a 
közszolgáltató, valamint az igénybevevő között 

a) a szolgáltatás első igénybevételével, vagy 
b) a szerződés írásba foglalásával, vagy 
c) ha a közszolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 

készségét bizonyítja. 
 

(3) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat az 
igénybevevő – a szerződés írásba foglalásának elmaradása esetén is – köteles bejelenteni, 
illetve a közszolgáltató felhívására (sajtó, szórólap, levél) az adatszolgáltatásnak köteles 
eleget tenni.  
 

(4) A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést az újonnan keletkező és a rendelet 
hatálybalépésekor meglévő közszolgáltatási jogviszony esetén is a közszolgáltató küldi meg 
az igénybevevőnek, aki azt kitöltve és aláírva a kézhezvételtől számított 8 napon belül 
visszaküldi a közszolgáltatónak. 
 

(5) A természetes személy igénybevevőkkel kötendő, közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó 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; amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az 
ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is: 
c) a szerződés tárgyát, 
d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontját, 
e) a szerződött tárolóedény térfogatát és darabszámát,  
f) az ellenérték megállapításának és a számla kiegyenlítésének módját, 
g) a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírásokat,  
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemeket. 
 

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

(6) Szünetel a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év 
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem 
használja, és az üresedés várható időtartamát – legkésőbb a szünetelés megkezdését 
megelőző munkanappal bezárólag – a közszolgáltatónak írásban leadott nyilatkozattal, 
faxon, vagy levél formában – bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a 
közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A 
szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésben foglaltak 
valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési 
időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a közszolgáltatóval szerződött fél, 
vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenteni. 
 

(7) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés 
kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díj 
pótlólagos kiszámlázása iránt intézkedni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a 
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kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott 
időszaknál rövidebb időre vette jogszerűen igénybe. 

 

 
3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

 
4. §  

 
(1) Az önkormányzat a közszolgáltató, illetve a létesítmény-üzemeltető javaslata alapján a 

közszolgáltató illetve a létesítmény-üzemeltető útján gondoskodik a szükséges 
gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, kialakításáról, fenntartásáról, 
megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról, a létesítmények megvalósításáról és 
működtetéséről, valamint biztosítja a közterület ingyenes használatát az indokolt 
mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához, és megközelítéséhez. 

 
 

5. §  
 

(1) A közszolgáltató feladata, hogy az e rendeletben szabályozott módon gondoskodjon a 
települési hulladék ingatlanhasználóktól történő begyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről. 

 
(2) Települési hulladékot csak az erre a célra kijelölt és működtetett hulladékkezelő 

létesítményben, – a rendelet 1. számú mellékletében megjelölt hulladékkezelő 
létesítményben – vagy a közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett 
módon a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad 
elhelyezni. 

 
(3) A közszolgáltató köteles biztosítani a közszolgáltatás folyamatosságát. 

 
(4) Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról, vagy az elhasználódásból eredő sérülések 

kijavításáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia. 
 

(5) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy előzetes írásbeli megrendelés alapján a 
keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű gyűjtőedény álljon a szolgáltatást igénybe 
vevők rendelkezésére. A gyűjtőedény megvásárolható vagy bérbe vehető. 

 
(6) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön 

írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben 
díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tartály rendeltetésszerű használata 
során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 

 
(7) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

elvégezni. 
 
(8) A gyűjtőedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 

amennyiben a meghibásodás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára csereedényzetet kell 
biztosítania. Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a közszolgáltatónak és az a nem 
rendeltetésszerű használat következménye, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, 
pótlása, illetve cseréje az igénybevevőt terheli. 
 

6. §  
 



   

  
 

 

19

Az igénybevevő kötelessége, hogy a települési hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb 
szinten tartsa. 
 
 

4. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések 
 

7. § 
 

  
(1) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési 

hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni, és a háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot kötelezően a közszolgáltatónak átadni, 
függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó 
szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható. 

 
(2) 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. 

 
(3) 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 mértékét a gazdálkodó szervezetnél keletkezett – ennek megállapíthatósága hiányában 1 

db 110 literes tárolóedény heti kétszeri ürítésének megfelelő – hulladékmennyiség szerinti 
díjazás alapján kell meghatározni. 

 
(4) A gazdálkodó szervezetekkel kötendő, közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

szerződés tartalmazza: 
a) a szerződő felek megnevezését (a gazdálkodó szervezet esetében: a gazdálkodó 

szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát; egyéni vállalkozó esetében 
nyilvántartási számát, anyja nevét, születési helyét, idejét, székhelyét, 
telephelyét adószámát), 

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. 

 
(5) Szünetel a közszolgáltatás 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. 

 
(6) A szerződést a közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. 
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(7) 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 hulladéka keletkezett, vagy 
b) a közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a települési hulladék 

kezelésére vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 
 

(8) Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye természetes 
személy ingatlanhasználó által használt ingatlanban van, az ingatlanban foglalkoztatott 
alkalmazottal nem rendelkezik, és háztartási hulladékhoz hasonló vegyes hulladéka nem 
keletkezik, a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a 
közszolgáltató felé benyújtott nyilatkozata alapján. 

 
 

 5. A települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása  
 

8.§  
 

(1) A települési hulladékot az igénybevevő köteles a környezet veszélyeztetését kizáró módon 
és helyen gyűjteni, és a járatprogram szerinti szállítási napon elszállítás céljából a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. Tilos a hulladékot felhalmozni, a komposztálható 
szerves hulladékok kivételével házilag (jogosultság nélkül) feldolgozni, vagy 
megsemmisíteni.  

 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edények használata kötelező. A 
gyűjtőedény beszerzésének, bérbevételének határideje a lakás, vagy a nem lakás céljára 
szolgáló ingatlan használatbavételi engedélye kézhezvételének napja. 

 
(3) A hulladékszállítás 

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

b) üdülőterületen október 1-től március 31-ig heti egy alkalommal, április 1-től 
szeptember 31-ig heti kettő alkalommal történik,  

c) Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén október 1-től 
március 31-ig heti egy alkalommal, április 1-től szeptember 31-ig heti kettő 
alkalommal történik, 

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

 
(4) A kötelezően igénybe veendő gyűjtőedény (fém vagy műanyag) minimális űrmértéke és 

darabszáma: 
társasház és lakásszövetkezet esetén:  

a) tízemeletes tömblakásos épületekben lépcsőházanként 3 darab 770 literes gyűjtőedény, 
b) négyemeletes tömblakásos épületeknél 

ba) 14-16 lakásonként egy darab 1100 literes BOBR szabványú gyűjtőedény, 
bb) 13, illetve ennél kisebb lakásszám esetén 1 db 770 literes gyűjtőedény 

biztosítása kötelező. 
 
(5) A természetes személy ingatlanhasználó igénybevevők háztartásonként legalább egy db 80 

liter űrmértékű gyűjtőedényt kötelesek rendszeresíteni. Amennyiben az ingatlanon képződő 
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hulladék mennyisége indokolja, az igénybevevő – a közszolgáltató felé tett előzetes 
nyilatkozata alapján – jogosult 110 liter űrmértékű gyűjtőedény használatára. 
 

(6) Amennyiben a természetes személy igénybevevő a korábban hatályos önkormányzati 
rendelet alapján 70 liter űrmértékű gyűjtőedény használatára jogosultságot szerzett és az 
ilyen űrmértékű gyűjtőedényt megvásárolta, e rendelet hatálybalépését követően is jogosult 
a jelzett űrmértékű gyűjtőedény használatára mindaddig, amíg a gyűjtőedény cseréje 
bármely okból szükségessé nem válik. Azt követően az (5) bekezdésben foglaltak az 
irányadók. 
 

(7) A lakóingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó igénybevevő – az érintett 
ingatlanon képződő hulladék mennyiségét figyelembe véve - legalább egy db 60 liter 
űrmértékű gyűjtőedényt jogosult használni . 
 

(8) A szabványos gyűjtőedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, 
jelzéssel ellátott zsákban lehet, amelynek ára tartalmazza az elszállítás és ártalmatlanítás 
díját is.  
 

(9) Tilos a hulladékgyűjtő edények tartalmába hulladékok vagy szemétanyag megkeresése 
céljából belenyúlni, szemétanyagban válogatni, vagy a szemétanyagot a hulladékgyűjtő 
edényből elvinni. 
 

(10)  Üdülőterületen a települési hulladékot a közszolgáltató az 1. számú mellékletben 
meghatározott közterületen kijelölt gyűjtőpontokon veszi át az ingatlanhasználótól. A 
közszolgáltató közszolgáltatásba bevont üdülőterületek esetében a kijelölt gyűjtőhelyen a 
hulladék gyűjtése és elszállítása céljára elhelyezett gyűjtőedény elszállításával tesz eleget a 
közszolgáltatási kötelezettségének. 

 
(11)  Üdülőterületen az ingatlanhasználó igénybevevők 1100 literes BOBR szabványú 

gyűjtőedényt vagy 770 literes gyűjtőedényt kötelesek közösen biztosítani a kijelölt 
gyűjtőpontokon. 

Üdülőterületen a közösen használt edények darabszámát és űrmértékét úgy kell megválasztani, 
hogy lakrészenként legalább 80 literes tárolókapacitás álljon rendelkezésre. 
 
 

9.§  
 

(1) Az igénybevevő a gyűjtőedényben a háztartásában szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladékszállítás során alkalmazott gépi 
ürítést ne akadályozza.  
 

(2) A gyűjtőedényekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni, (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő 
és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a 
hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet 
és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

 
(3) Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött 

vagy befagyott, vagy a gyűjtőedényben lévő hulladékot úgy összepréselték, vagy a 
tartályban elhelyezett hulladék összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály 
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terhelhetőségét, hogy emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az igénybevevő 
köteles a visszamaradt szemetet fellazítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.  
 

(4) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 
a) az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedény kihelyezése esetén; 
b) ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó 

anyag került elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, 
mérgező anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony 
vagy robbanó anyag, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, amely veszélyezteti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.); 

c) a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a 
közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre; 

d) a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a 
kiszóródás veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény); 

e) ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy 
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az 
előírt módon kiüríteni nem lehet; 

f) ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó 
módon többlethulladék került kihelyezésre; 

g) amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül - a tárolóedények 
matricájának, jelzésének hiánya, illetve sérülése esetén. 

 
(5) Az igénybevevő köteles saját költségén a szükséges gyakorisággal, de évente legalább egy 

alkalommal gondoskodni a gyűjtőedény tisztításáról, fertőtlenítéséről. 
 
 

10. §  
 
(1) A közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, annak hiányában 

az úttest szélén vagy a kapu közelében, kijelölt átadóhelyen, közterületen veszi át. 
Amennyiben a hulladék átvétele csak a kijelölt átadóhelyen lehetséges, az igénybevevő 
köteles a hulladékot az átadóhelyig elvinni, és a hulladékot a gyűjtőedényben elhelyezni. 

 
(2) Az igénybevevő köteles gondoskodni a gyűjtőedény tárolására alkalmas hely kialakításáról. 
 
(3) A hulladékgyűjtő tartályokat bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni. Az 

intézmények, üzemek, konyhák hulladékgyűjtő edényeit a kerítésen belül is elkerítve, 
lebetonozott helyen kell tartani.  
 

(4) A hulladékgyűjtő edényeket csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni, 
kivéve társasházak és lakásszövetkezetek esetében az 1100 literes valamint a 770 literes 
BOBR típusú gyűjtőedényt. 

 
(5) A hulladéktároló edényzet helyét a domborzati viszonyok és az időjárási tényezők 

figyelembevételével az edény használójának, tulajdonosának kell kialakítani az edényzet 
helyzetváltoztatásának, elmozdulásának, elgurulásának, felborulásának, az esetleges 
károkozásnak a megakadályozására alkalmas módon. 
 

(6) Az igénybevevő köteles a hulladékgyűjtő tartályok előkészítő és tároló helyét tisztán 
tartani, télen a hótól megtisztítani. Az ürítés alkalmával szennyeződött közterület 
tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
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(7) Tilos a hulladékgyűjtő edények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével 

vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, hogy az edényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 
(8) Tilos a közterületen elhelyezett gyűjtőedényből a szemetet kiönteni. 
 
 

 6. A települési hulladéktól eltérő hulladék gyűjtése és elszállítása 
 

11. §  
 
(1) Az építésnél, tatarozásnál, bontásnál keletkezett építési törmeléket és hulladékot 

elszállításig elkülönítetten (konténerben vagy zárt gyűjtőedényben) kell gyűjteni, majd 
legkésőbb a munkálatok befejezését követő 48 órán belül el kell szállítani..  
 

(2) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben 
szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a 
hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára 
és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató a honlapján és a 
hulladékudvarban közzéteszi.  
 

 
 

7. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

12. §  
 

(1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot köteles 
rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe, illetve annak 
ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon 
gondoskodni. 

 
(2) A közszolgáltató hulladékszállítási kötelezettsége csak a rendelet szerinti szabványos 

tárolóedénybe elhelyezett hulladékra, illetve a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsákokra terjed 
ki.  

 
6. Lomtalanítás 

 
13. § 

 
(1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és 

egyéb feleslegessé vált ingóság (lom) elszállításáról a közszolgáltató térítésmentesen 
gondoskodik, legalább félévenként egy alkalommal. 

A lomtalanítás városrészenkénti időpontjáról és a gyűjtés helyéről a közszolgáltató a lakosságot 
a helyi sajtó és rádió, továbbá a közös képviselők útján legalább 3 héttel a lomtalanítást 
megelőzően tájékoztatja.   
 
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 

képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, 
lomhulladékot szállítja el.  
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(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:  
a) építési és bontási hulladék,  
b) veszélyes hulladék,  
c) háztartásokban keletkező vegyes hulladék,  
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,  
e) zöldhulladék, 
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.  

(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által hirdetmény 
útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki.  
 

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat 
ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a 
növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
 

8. A közszolgáltatás díja 
 

14. §  
 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanok tulajdonosai, használói a közszolgáltatásért 
díjat kötelesek fizetni. 

 
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja.  
 

(3) Nem tagadható meg a díjfizetés arra hivatkozással, hogy az ingatlan tényleges használata 
mellett háztartási hulladék nem keletkezik, illetve a keletkező hulladék a 
környezetszennyezés elkerülésével megsemmisítésre kerül.  

 
 
 
 

15. § 
 

(1) A közszolgáltatás díját az igénybevevő 2016. április 1. napjától a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (a továbbiakban: Koordináló 
szerv) fizeti meg a Koordináló Szerv által megküldött számla alapján. 

 
(2) Az üdülőként nyilvántartott ingatlant használó igénybevevők esetében az éves 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani. 
 

(3) Az üdülőterületen, gyűjtőponton kihelyezett közös gyűjtőedényt igénybe vevő ingatlanok 
esetén az egységnyi díjtétel a 80 l-es tárolóedény alapul vételével meghatározott egyszeri 
ürítés díja. 

 
 

16. § 
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(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy 
az új igénybevevő a korábbi igénybevevővel együttesen köteles a változás tényét 15 napon 
belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új 
igénybevevő és a közszolgáltató között a közszolgáltatási jogviszony létrejön. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételéig a közszolgáltatási díj a korábbi 

igénybevevőnek kerül kiszámlázásra, a változás tényleges időpontja és a bejelentés közötti 
időtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a korábbi és az új igénybevevő egyetemlegesen 
felelős.  

 
(3)  A szerződés egyéb elemeiben történő módosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az 

ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni.  
 

(4)  Az ingatlanhasználó által bejelentett adatváltozásról a közszolgáltató az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltat a 
Koordináló szervnek. 

 
(5) A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az 

ingatlanhasználó köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről. 
 
(6) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést, és az általa 

használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a 
közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 
db 110 liter térfogatú tárolóedény 8.§ (3) bekezdés szerinti ürítési gyakoriságát vélelmezni, 
míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti. 

 
(7) Amennyiben a közszolgáltató az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ingatlanhasználó 

a közszolgáltatási szerződésben rögzítettnél, vagy a vélelmezettnél nagyobb, valamint több 
tárolóedényt használ, a közszolgáltató ezen szerződés módosításról a fogyasztót értesíti, 
egyidejűleg jogosult a fogyasztó által ténylegesen használt edények szerinti ürítési díjat 
részére leszámlázni. 

 
17. §  

 
(1) Az igénybevevő megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a közszolgáltató 

közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatót a közszolgáltatás 

nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a szolgáltató az akadály 
elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.  
Elháríthatatlan oknak minősül az is, amikor a közszolgáltató a gyűjtőedényt rendszeresített 
járművével nem tudja megközelíteni. 

 
9. A települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtése 

 
18. § 

 
(1) A települési papír-, üveg-, műanyag-, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól 

elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyaghulladékot 
tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot és üveghulladékot elhelyezni nem lehet. 
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Az elkülönített gyűjtés kiterjed a természetes személy ingatlanhasználó háztartásában 
keletkező települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött: 

a) fém, 
b) műanyag, 
c) papír, 
d) üveg, 
e) zöldhulladék, 
f) bútor, lom, 
g) egyéb hulladék 

a hulladékudvarra vonatkozó rendelkezések szerint gyűjthető hulladék gyűjtésére és 
kezelésére. 

 
(2) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyag hulladékot házhoz 

menő gyűjtés esetén kéthetente egyszer köteles elszállítani. Az üveghulladékot a 
közszolgáltató hulladékgyűjtő szigeteken és hulladékgyűjtő udvarban veszi át. 

 
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező kerti zöldhulladékot a házhoz 

menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett területeken külön gyűjti:  
a) a falombot, fűkaszálékot kifejezetten erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy 
áttetsző műanyag zsákban,  
b) a fanyesedéket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kévébe kötegelve.  

A gyűjtési időszakról, a gyűjtésbe bekapcsolt területekről és a gyűjtési napról az 
érintetteket a Közszolgáltató honlapján és közlemény útján tájékoztatja.  

(4) A Közszolgáltató jogosult a zöldhulladék
 
gyűjtésére kihelyezett gyűjtő-edény, vagy zsák 

tartalmát ellenőrizni. Amennyiben a zsákban nem kerti biohulladék került kihelyezésre, 
úgy a közszolgáltató a hulladék szállítását jogosult megtagadni. 

 
(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi 

helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő 
létesítménybe szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben 
elhelyezhető. A hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokról szóló tájékoztatást a 
közszolgáltató köteles a honlapján és a hulladékudvarban közzétenni. 

 
(6) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes 

személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. 
 
(7) A (3) bekezdésben meghatározott jogot a komlói lakos természetes személy 

ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha 
a) személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlően igazolja, és 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette, és ezt 

az elkülönítetten gyűjtött hulladék átadásakor igazolja, továbbá 
c) díjhátraléka nincs. 

 
(8) A díjhátralékkal rendelkező személyek és a velük egy háztartásban élő személyek által 

leadott, vagy az üzemeltetési szabályzatban meghatározott mennyiséget meghaladó 
hulladék után kezelési díj fizetési kötelezettség áll fenn. 
 

 
10 . Záró rendelkezések 

 
19. § 
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(1) Ez a rendelet a 2017. július 1. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
4/2016. (III. 4.) önkormányzati önkormányzati rendelete. 

 
Komló, 2017. június 22. 
 

 
          dr. Vaskó Ernő       Polics József 

              címzetes főjegyző       polgármester 
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1. számú melléklet a …/2017. (... ...) 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 (üdülőterület) 
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 gyűjt őpontok  
 
 
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).  
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3 Sikonda üdülőterületen kijelölt gyűjt őpontok 
 

s.sz. Helyszín űrmérték (l) 
1. Fürj köz 1. 1100 
2. Fülemüle utca 11. 1100 
3. Fülemüle utca 4. 1100 
4. Sikondai út 1. 1100 
5. Sikondai út 7. 1100 
6. Sikondai út 9. 1100 
7. Sikondai út 14. 1100 
8. Sikondai út 18. 1100 
9. Sikondai út 20. 1100 
10. Sikondai út 34. 1100 
11. Villa sor 7. 1100 
12. Tóparti út 8. 1100 
13. Tóparti út 26. 1100 
14. Tóparti út 36. 1100 
15. Tóparti út 43. 1100 
16. Erdei út 21. 1100 
17. Erdei út 29. 1100 
20. Erdei út 42. 1100 

Összesen: 22000 

 
 

4 Hulladékgyűjt ő udvar 
 
Komló, Sportvölgy utcában (2946/8 hrsz.). 
 

5 Hulladékátrakó állomás 
 
Komló, Batthyány úton – motokrossz pálya után (0132 hrsz.). 
 

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

7 Hulladékkezelő létesítmény 
 
 Pécs-Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ. 
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Általános indokolás 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló …/2017. (... ….) 

önkormányzati rendeletéhez 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontja értelmében a helyi önkormányzatok által 
ellátandó feladat a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása.  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 88. § (4) bekezdésében adott 
felhatalmazást a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára e tárgyban önkormányzati 
rendelet alkotására. Az Mötv. 42. § 1. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át a rendeletalkotás. 
 
Komló Város Önkormányzat közbeszerzési eljárás alapján 2014. október 20. napjától kezdődő 
hatállyal 120 hónapos időtartamra hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a 
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban: KVG Zrt.). A Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV ZRt.) által kiadott 
megfelelőségi vélemény 2017. április 3-i visszavonásának szükségszerű következményeként 
merült fel a KVG Zrt.-vel létrejött közszolgáltatási szerződés megszüntetése, és ezzel 
párhuzamosan az új közszolgáltató kijelölése. Komló Város Önkormányzat – figyelemmel a 
hulladékról szóló törvényben, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendeletben foglaltakra – a tervek szerinti jövőbeni 
közszolgáltatóval a kijelölést megelőzően közösen felülvizsgálta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásának feltételeit, illetve a feladat-ellátást jelentősen meghatározó, a helyi 
szabályozást rögzítő önkormányzati rendelettartalmát. 
A rendelet felülvizsgálata során jelentős számú módosítás szükségessé merült fel, melyekre 
figyelemmel a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és új 
rendelettervezet megalkotása vált indokolttá. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1-2. §-okhoz 
 

Általános rendelkezéseket tartalmaznak. 
 

A 4-6. §-okhoz 
 
A közszolgáltatás résztvevőinek jogait és kötelezettségeit tartalmazzák a §-ok. 
 

A 7. §-hoz 
 
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések kerültek részletezésre a §-ban. 
 
 

A 8-10. §-hoz 
 

A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok kerültek 
megállapításra. 
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A 11. §-hoz 
 
A települési hulladéktól eltérő hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szabályok 
kerültek megállapításra. 
 

A 12. §-hoz 
 
A közszolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza a §. 
 

A 13. §-hoz 
 
A lomtalanításra vonatkozó szabályok kerültek megállapításra. 
 

A 14-17. §-hoz 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjához kapcsolódó, önkormányzati rendeletben 
szabályozható elemek kerültek beépítésre a szakaszokba. 
 

A 18. §-hoz 
 
A települési szilárd hulladél elkülönített gyűjtésére vonatkozó szabályok kerültek 
megállapításra a §-ban. 
 

A 19. §-hoz 
 

Záró (hatályba léptető és hatályon kívül helyező) rendelkezéseket tartalmaz. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló …/2017. (... ...) önkormányzati 

rendeletéhez 
 

 
 

1. Társadalmi hatások: A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. 
 
 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
költségvetési hatása nem jelentős.  

 
 

3. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre 
gyakorolt hatása nincs. 

 
 

4. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 
hatása nincs. 

 
 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A szabályozás 
egyértelműségével az adminisztratív terhek nem nőnek. 

 
 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következmények: Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettséget teljesít a 
képviselő-testület a rendelet megalkotásával. A jogalkotás elmaradásának 
következményeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 137-138. §-ai részletezik. 

 
 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, az nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabálytervezetek közé. 
 
 
Komló, 2017. június 22. 
 

Polics József 
polgármester 
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