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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 2018. január 1-jétől végzi. Az 
elmúlt évekhez képest 2016. év április 1. napjától megváltoztak a jogszabályi 
körülmények. A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) 
bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az 
ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. 
§ b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t és 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 a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő 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. A közszolgáltatói szerződés 2.2 pontja szerint 
2018. január 1. napján a társaság megkezdte közszolgáltatói tevékenységét. A 
szerződésben előírt és vállalt kötelezettségeinknek 2018. év január 1. napjától az év végéig 
eleget tett, mellékletben csatolta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátásával kapcsolatos beszámolóját.  
 
Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 
2018. évi beszámolóját.  
 
 
 
  Szabó Loránd 
 polgármester 
 
 


