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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a környezet-
egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás) és a hulladékgazdálkodás.  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 33. § (1) bekezdése szerint a 
települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 
biztosítja.  
 
A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (továbbiakban: Dél-Kom Nonprofit Kft.) 2017. július 1-je óta látja el 
Dombóvár Város közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál, birtokosoknál, 
valamint használóknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatási feladatokat. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom a települési hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet által kijelölt 
közszolgáltatóval kötött megállapodás – a korábbi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés 2019. december 31. napjával történő lejárta miatt –2024. 
december 31. napjáig történő meghosszabbítását változatlan tartalommal. 
 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 
Határozati javaslat 

a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés meghosszabbításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 
2024. december 31. napjáig a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t jelöli ki közszolgáltatónak a 
Dombóvár város közigazgatási területén végzendő, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft.-
vel kötött közszolgáltatási szerződés időtartamának 2024. december 31. napjáig 
történő meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítást aláírja.  
 
Határid ő: 2019. december 31. – a szerződésmódosítás aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
                                Pintér Szilárd 
   polgármester 


