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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016. (III. 4.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
(a 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben) 

 

 

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, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 

gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Komlói 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató), amely kizárólagos 

közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési hulladék gyűjtését 

és elszállítását és gondoskodik a települési hulladék – környezetvédelmi hatóság által 

engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

(3) Komló Város Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérség regionális 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Önkormányzati 

Társulás tagjai által meghatározott cikói ellátási területhez és az e területre szervezett 

regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik. 

 

(4) 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, 
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c) a tevékenység ellátásának időtartamát. 

 

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

 

2.§ 

 

(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, 

b) a szerződés írásba foglalásával, vagy 

c) ha a szolgáltató 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) 1A 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, 

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 szerződés időbeli hatályát, 

h) a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírásokat,  

i) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemeket. 
 

A közszolgáltató által aláírt szerződés 1 példánya – a kitöltést és aláírást követően – az 

igénybevevőt illeti meg. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Átadóhely: a közterületnek az az ingatlan előtti része (járda vagy úttest), amelyre a 

hulladékgyűjtő edényzet csak az ürítés napján (idején) helyezhető ki az ürítés 

elvégezhetősége céljából.  
                                                           
1 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete 1. 

§-a. Hatályos: 2016. június 25-től 
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2. Hulladék átmeneti tárolása: a szükséges kezelés megtörténtéig a bomló szerves anyagot 

nem tartalmazó hulladék korlátozott ideig - legfeljebb 1 évig - tartó, az ember és az élővilág 

egészségét, illetve a környezetkárosítást kizáró, a környezettől elhatárolt módon, megfelelő 

műszaki védelmi rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, amennyiben a hulladék 

hasznosításának vagy ártalmatlanításának lehetősége ideiglenesen korlátozott vagy nem áll 

fenn. Ilyen átmeneti tárolás történhet: 

a) átrakóállomáson vagy 

b) hulladékgyűjtő udvarban.  

3. Hulladékszállítás: az összegyűjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévő kezelési 

helyek között megfelelő szállítójárművel, szállítóeszközzel történő szándékolt mozgása, az 

ember és élővilág egészségét nem veszélyeztető, illetve környezetkárosítást kizáró módon. 

4. Tiszta építési törmelék: a lerakóhelyi takarásra alkalmas, kommunális hulladéktól, 

műanyagoktól és bitumen származékoktól mentes építmény-bontásból származó törmelék, 

valamint a fenti anyagoktól mentes föld. 

 

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 ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtéséről, elszállításáról és 

kezeléséről. 

 

(2) Települési hulladékot csak az erre a célra kijelölt és működtetett hulladéklerakó telepen, – 

a rendelet 1. számú mellékletében megjelölt hulladéklerakóban – 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 tulajdonosnak 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 
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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. §  

 

Az igénybevevő kötelessége, hogy a települési hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb 

szinten tartsa. 

 

 

4. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a 

hulladékról szóló törvényben foglaltak szerint nem gondoskodik. 

 

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

hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak 

átadni. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat 

nem adható. 

 

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

közigazgatási területén működési engedéllyel, vagy telepengedéllyel rendelkező 

gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásából szerzi be. A nyilvántartásban tárolt 

adatok változásáról a jegyző értesíti a közszolgáltatót. 

 

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

igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt az 

e rendeletben meghatározott tartalommal. 

 

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

szerződéskötési kötelezettségének, a közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés 

létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. 

 

(6) A gazdálkodó szervezetekkel kötendő, közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

szerződés tartalmazza: 

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

szervezet nevét, cégjegyzékszámát (egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási 

számát), székhelyét, adószámát és bankszámlaszámát), 
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b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 

c) a teljesítés helyét és módját, 

d) a gazdálkodó szervezet által használt, az e rendeletben nevesített szabvány 

gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, 

e) az ürítési gyakoriságot. 

f) a közszolgáltatás díját, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 

i) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemeket. 

 

(7) Szünetel a 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. 

 

(8) A szerződést a közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. 

 

(9) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási szerződést írásban, 30 napos határidővel akkor 

mondhatja fel, ha 

a) Komló közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben 

települési hulladéka keletkezett,  

b) a tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a 

hulladékról szóló törvényben foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében 

gondoskodik, vagy 

c) a közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a települési hulladék 

kezelésére vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 

 

 

4. A háztartási, valamint a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett hulladék gyűjtése és elszállítása 

 

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 a 

papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével 

bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edények, valamint konténer (a 

továbbiakban együtt: gyűjtőedény) használata kötelező. A gyűjtőedény beszerzésének, 

bérbevételének határideje a lakás, vagy a nem lakás céljára szolgáló ingatlan 

használatbavételi engedélye kézhezvételének napja. 

 

(3) A hulladékszállítás 
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a) a belvárosban, tömbházas területeken, illetve családi házas övezetekben heti kettő 

alkalommal történik,  

b) üdülőterületen november 1-től március 31-ig heti egy alkalommal, április 1-től 

október 31-ig heti kettő alkalommal történik,  

c) Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén szeptember 1-től 

május 31-ig heti egy alkalommal, június 1-től augusztus 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 

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 egyedül és életvitelszerűen használó igénybevevő legalább egy db 60 liter 

űrmértékű gyűjtőedényt köteles rendszeresíteni. 

 

(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. 

 

 

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.  
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(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 

terhelhetőségét, hogy emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az igénybevevő 

köteles a visszamaradt szemetet fellazítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.  

 

(4) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (2)-(3) 

bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni.  

 

(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) 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. 

 

(6) 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. 

 

(7) Tilos a közterületen elhelyezett gyűjtőedényből a szemetet kiönteni. 
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5. Építési törmelék és közterületen keletkező 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) Tiszta építési törmelék a kijelölt hulladékgyűjtő udvarban lerakási díj nélkül elhelyezhető.

  

 

(3) A gyűjtőedény befogadóképességét meghaladó mennyiségben keletkező háztartási és egyéb 

hulladékot kizárólag a kijelölt hulladékgyűjtő udvarban lehet elhelyezni. Egyéni szállításnál 

1 m3-ig ingyen, a fölött a közszolgáltató által meghatározott díjszabás szerinti lerakási díj 

ellenében helyezhető el. 

 

12. §  

 

(1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon, valamint a közterületen 

keletkezett hulladékot köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, 

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. § 

 

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

egyéb feleslegessé vált ingóság (lom), valamint kerti hulladék 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.   

 

 

 

7. 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 
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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. §2 

 

(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) Életvitelszerűen lakás céljára használt üdülőingatlan esetében a díjtétel megállapításánál a 

családi házas ingatlanhasználókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

(3) Időlegesen használt üdülőingatlan esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben a természetes személy ingatlanhasználó 

részére előírt maximális méretű gyűjtőedény (80 liter) után kiszámított díjtétel 50 %-kal 

csökkentett mértékét kell megfizetni. 

 

16. §3 

 

(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. 

 

 

 

                                                           
2 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete 2. 

§-a. Hatályos: 2016. június 25-től 
3 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete 3. 

§-a. Hatályos: 2016. június 25-től 
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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. 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

18. §  

 

(1) Ez a rendelet a 2016. március 31. napján lép hatályba. 

 

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

hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 

kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. 

(VII.01.) önkormányzati rendelete. 

 

Komló, 2016. március 3. 

 

 

          dr. Vaskó Ernő       Polics József 

              címzetes főjegyző       polgármester 
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1. számú melléklet a 4/2016. (III. 4.) 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., 
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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. 

 

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).  
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3 Hulladékgyűjtő udvar 

 
Komló, Sportvölgy utcában (2946/8 hrsz.). 

 

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. 

 


