
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

76/2016. (V. 26.) sz. határozata 
 

Baranya Megyei Kormányhivatal javaslata a hulladékgazdálkodási 
rendelet felülvizsgálatára 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a „Baranya Megyei Kormányhivatal javaslata a hulladékgazdálkodási rendelet 
felülvizsgálatára” tárgyú előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület egyetért a polgármester – hivatali egyeztetés során kialakított – 
jogi álláspontjával, mely szerint az önkormányzati rendelet tartalmának megállapítása 
a képviselő-testület diszkrecionális, azaz kizárólagos jogköre. A kormányhivatal 
tárgybeli javaslata nem sorolható sem a működés, sem a szervezet, sem pedig a 
döntéshozatali eljárás körébe, így nem tartozik a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. (2) bekezdésében 
rögzített javaslattételi jogkörbe. Ennek ellenére a további jó munkakapcsolat 
reményében hozott döntést az ügyben. 
 

2) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás kapcsán szociális rászorultsági alapon igénybe vehető 
kedvezményeket a Települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének 29. §-ában 
foglaltak alapján települési szemétszállítási díj támogatás formájában kívánta és a 
továbbiakban is ebben a formában kívánja biztosítani. 
 

3) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 
kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendeletében a társasházi üres lakások tekintetében megfizetendő 
díjtételéről szóló döntését körültekintően, alapos tájékozódást követően, a 
körülmények pontos ismeretében hozta meg. 
 

4) A képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 4/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 
megalkotásakor úgy döntött, hogy a korábban hatályos (a települési szilárd hulladék 
kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati) rendeletében megállapított kedvezményeket kiveszi a rendelet hatálya 
alól. 
 
 



5) A korábban megállapított, a cég szabályozási körébe tartozó, üzletpolitikai 
díjkedvezmények vonatkozásában a 27/2016. (III.3.) számú határozatával felkérte a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. – mint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. többségi 
tulajdonosa – igazgatóságának elnökét, Mayerhoff Attilát, hogy a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatósági ülésén és közgyűlésén kezdeményezze 
a díjkedvezményeket meghatározó döntéshozatalt. 

 

6) A képviselő-testület fenntartja azt az álláspontját, hogy a Hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben nevesített, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a 
díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét szabályozó miniszteri rendelet 
megalkotásának hiányában lehetetlen a díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének 
rendjét, az esetleges kedvezmények, mentességek rendszerét körültekintően 
szabályozni. 
 

7) A képviselő-testület a fent részletezett indokok alapján a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
4/2016. (III.4.) önkormányzati rendeletét a Kormányhivatal jelen javaslatának 
tekintetében nem kívánja módosítani. 
 

8) A képviselő-testület kijelenti, hogy az előterjesztés szöveges része a határozati javaslat 
indoklásaként szolgál. 
 

9) Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kormányhivatalt 
tájékoztassa. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 


