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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatok 2019. évi ellátásáról  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 
A Dél-Kom Nonprofit Kft., mint a Dombóvár Város Önkormányzata által a települési 

szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, és ártalommentes elhelyezésére kiválasztott 

közszolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségeit 2017. július 1-jétől végzi. 

 

A Kormány az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 2016-ban hozta létre a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (röviden: NHKV Zrt.), 

és egyúttal megbízta a hulladékgazdálkodás országos szintű koordinációjával. Ennek 

megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2016. április 1. napjától nem hivatott a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéért számla kiállítására, a számlák 

kibocsátója, a közszolgáltatási díj beszedője az NHKV Zrt. 

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékgyűjtési-, szállítási és kezelési közfeladatot, illetve 

ügyfélszolgálati tevékenységet végez, és közvetítő szerepet tölt be az NHKV Zrt. és az 

ügyfelek között. A begyűjtött szilárd települési hulladék előkezelése, ártalmatlanítása a 

Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ mechanikai-biológiai előkezelőjében és 

lerakójában, illetve válogatójában, valamint komposzttelepén történik. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. december 29. napján kötött közszolgáltatási 

szerződést a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel két éves időtartamra a 2019. év végéig. A 

szerződés lejártát követően Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

347/2019. (XI. 29.) Kt. határozatában a korábbi közszolgáltatót bízta meg a város 

közigazgatási területén végzendő hulladékkezelési tevékenységgel, így a szerződés 2020. 

január 1. napjával kezdődő hatállyal határozott időre, 2024. december 31. napjáig 

meghosszabbításra került. A cég a közszolgáltatói szerződésben előírt és vállalt 

kötelezettségeinknek 2019. év január 1. napjától az év végéig eleget tett, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolója 

az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellátásáról szóló 

beszámolóról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja a 

Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával 

kapcsolatos 2019. évi beszámolóját. 

 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 


