
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. június 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

91/2017. (VI. 28.) sz. határozata 

 

Közszolgáltatási szerződés kötése a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a 

települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, és annak 

igénybevételéről szóló rendelet elfogadása 

 
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.  

 

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 

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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polics József polgármester 

  Biró Péter ügyvezető 

K.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
A kiadmány hiteléül: 
  



 

1. sz. melléklet 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
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. 

 



 

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. 

(VI.28.) 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 minősítési 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: 

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; 

 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 

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 

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 

 

*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. 

  

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 

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. 

 

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. (VI.28.) 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 

 

 

Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. június …. napján: 

 

 

 

 

 

 

    _____________________________ 

            dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

        Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 


