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Mell6kelten megkiildjiik trij6kozrat6nkat, a 2020. 6vben vlgzefi hulladdkkezeldsi
tevdkenysdgiinkr<il.

l. szrimri mell6klet
D6l-Kom Nonprofit Kft. 6ltar vdgzett krizszorgriltat6i tev6kenys 69 2020. janufu l. ds 2020.
december 31. k6z6tti id6szakban.
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1. sz6mri mell6klet

6sszrrocul6 ooNrs6vAR vARosABAN A DEL-KoM NoNpRoFrr KFT.
Alral

zozo. "raxuAR l. ES 2020. DECEMBER 31. KOzOrr virczr't,r
x0zszorc eLTAT6r rpv6,xBxysrcR6r,

A D6t-Kom Nonprofit Kft,, mint a Domb6viir Varos Onkorm6nyzata riltal a telepiil6si sziklrd
hulladdk gyiijt6s6re, szillit6sara, ds 6rtalommentes elhelyez6s6re kivrilasaott kdzszolgiiltat6
szerzoddsben viillalt kdtelezettsdgeit 2017. jrilius 0l-tol vdgzi.2016. dv 6prilis 1. napjAt6l az

elmrilt 6vekhez kdpest megv6ltoztak a jogszab{lyi k6rtilm6nyek. A Korm6ny a hullad6k6l
sz,5l6 2012.6vi CLXXXV. trirvdny 88. g (1) bekezdds 33. ds 35. pontjdban, valamint az egyes
kdzszolgriltatiisok ell6t6s6r6l 6s az ezzel 6sszefiigg6 t6rv6nym6dosit6sokr6l sz6l6 2013. 6vi
CXXXIV. tdrvdny 4. $ b) pontjriban kapott felhatalmazbs alapjin, az Alapt6rv6ny 15. cikk (1)
bekezd6sdben meghatiirozott feladatkdrdben eljiirva a 6912016.011. 31.) Korm. rendelettel az

6llami hullad6kgazddlkodisi k6deladat ellitdsriLra l6trehozta a Nemzeti Hullad6kgazdrilkod.isi
KoordiniiLl6 ds Vagyonkezelo Zrt-t 6s megbizta a hullad6kgazdi.lkodis orszlgos szintii
koordin6ci6jrival. Ennek megfelel6en a D6l-Kom Nonprofit Kft. 2016. 6prilis 1. napjrit6l nem
hivatott a hulladdkgazd.ilkod6si kdzszolgaltatasi tevdkenys6g66rt szirnla kiallitrisrira, a szinrliik
kibocsritoja, a kdzszolgaltatasi dij beszed6je a Nemzeti Hullad6kgazdrilkodasi Koordinal6 6s

Vagyonkezel6 Zrt. A Ddl-Kom Nonprofit K-ft. hullad6kgyrijtesi-, szl.Lllitrisi ds kezeldsi kddeladatot,
illewe iigyfdtszolgalati tevekenysdget vdgez;6s kdzvetit6 szerepet t6lt be az NHKV Zrt. d,s az

i.igyfelek kcizcitt.

A szolgiltatist ig6nybe vev6k adatai:

Eddnymdretek/
szarnliais alapj a (liter)

ed6nyek sz6ma iirit6si
gyakorisrig szerint (db)

2019.r2.31

ed6nyek szrlrna iiritdsi
gyakorisrig szerint 2020.12.3 I .

(db)

heti lx heti 2x

35 I 56 45

50 I 1022 l 910 1

60t 72 94

701 197 173

80 I 357 I 447 1

l10l 1514 1493 1

t20l 1980 3 2053 J

2401 l19 76 118 77

770 | 5 5

1100 I 9 99 5 95

zsitk 397 373

Gazd,ilkod6 szervezetek

35 I 8 7

50 I 94 7 92 7

-2-

heti 2x heti lx
Lakoss6gi partnerek



70 I 27 26

80 l

ll0l 84 J 85 2

120 I 107 9 104 7

240 | 102 l0 100 8

770 | I I 1 1

1100 I 88 12 95 8

50 I 3 1 2 I

I l0l t4 1 9 I

120 | 6 2 5 2

2401 16 2 16 2

ll00 I 8 64 54 8

Kommunrilis hullad6kok beryiijt6se' kezel6se:

A begyiijtott sziLird telepiil6si hullad6k el6kezel6se, 6rtalmatlanitasa a Kcikdnyi Regiondlis

Hulladdkkezelo Kdzpont mechanikai-biol6giai elokezeltij6ben 6s lerak6jriban, illetve

v6logat6jriban, valamint komposzttelep6n tdrt6nt. A begyiijtdtt szelektiv hullad6kb6l 32,5 tonna

a Somi Region6lis Hulladdkkezel6 Kdzpont v6logat6mrivdben kertilt el6kezel6sre.

Szolgiltat6sunkat az al6bbiak szerint teljesitjiik:

Szem6lyi felt6telek:
- I f6 tigyf6lk6pviseleti munkatars

- 1 fd teriileti vezetS

- 6 f6 gdPkocsivezet6

- 12 f6 rakod6 alkalmazasdval

Trirryi felt6telek:
- 2 db Renault Prdmium
- 4 db MAN 28,314

K<iltsdevetdsi szervek

0sszesen: 6281 299 6307 230

Beeyiiitiitt hutlad6k mennyis6ge (t) 2020. 6v

Kommuniilis 4 969,100

Szelektiv vegves 515,401

Zold 8 r 8,320

Uveg 53,876

Lom 189,100

Osszesen 6 545,797



Uryf6lszolg:itati irodit a Domb6viir, K6rhi2 utca l20.szim alatt mrikddtetiink.
Nyitvatartris:
h6tf6 - kedd - szerda: 8:00 - 15:45

cstitdrtdk: 10:30 - 18:00
p6ntek: 8:00 - 14:00
El6rhet6s6ge: 7 4/ 506-020 telefonsz6mon.

Partnereink a nyitvatartiis id6pontj6ban tehetik meg a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolgdltat6si

dij szitmliuis|val, a hullad6kszillitiissal kapcsolatos 6szrevdteleiket, panaszaikat,

bejelenthetik az ingatlan haszn6lat6ban, tulajdoni viszony6ban be6llt viiltozasokat. A
COVID vdszhelyzet id6szakriban az iigyfdlszolgrilati tevdkenys6g viiltozisair6l a lakossiigot

el6zetesen drtesitettiik. A Gunaras i.idiil6teriileten a hullad6k gyiijtdsdhez biaositott,
jelz6ssel elliitott miianyag zsrlkok, illetve a tdbblethullad6k elhelyez6s6hez biztositott,
szintdn jelzdssel ellStott miianyag zs6kok itt vehet6k 6t. A C

Trirsasrigunk 2020. dvi k6,zszolg6ltat6i tevdkenys6gdt a Domb6viir Varos Onkorm6nyzata 6s

a Ddl-Kom Nonprofit Kft. kt zdtt 2017. j(nius 30. napjria litrejdtt k6zszolgriltatiisi szerz6d6s

alapjin v egezte Domb6vrir V6ros6ban.

A szerzodds 2.2 ponda szerint 2017. jrilius 01. napjdn a D6l-Kom Nonprofit Kft. megkezdte

kdzszolgriltat6i tevdkenys6g6t, 4. pontjriban eloirt ds vrillalt ktitelezetts6geinknek eleget tesz.

Kdzszolg6ltatiisunk teljesitdse sor6n:
. Domb6var varos teriilet6n vegyes hulladdk gytijt6se, kezel6se 6s szillitasa a

Telepiildsszerkezeti Terv szerint a kertvrirosias lak6teriileten tal6lhat6 tdmbhdaakn6l 6s

Gunaras iidiil6dvezetben heti gyakoris6ggal, a nagyvii,rosias, valamint kisviirosias

lak6teriileten tal6lhat6 tdmblakrisok esetdben heti 2 alkalommal tdrtdnt.
e Az ingatlanhaszn6l6k riltal Ssszegyiijtdtt szelektiv hullad6kot a szdvetkezeti 6s

t6rsash6zak, illetve csalildi h6zas dvezetben lak6k eset6ben k6theti gyakoris6ggal

szrillitottuk el.
o A lakoss6g rdszdre kiilcin t6rit6s ndlki.il szerveztiink tavasszal 6s 6sszel lomtalanit6si

akci6t, valamint 10 alkalommal hdz)toz meno z6ldhulladdk-gyrijt6si akci6t.
. Az risszegyrijtdtt kommun6lis hulladdk a kaposszekcs6i atrak6b4 onnan pedig a Kdk6nyi

Regionrllis Hullad6kkezel6 K6zpontban keriilt el6kezel6sre, majd hasznositdsra vagy

6rtalmatlanitisra.
o Ugyfdlszolg6tati irodrink napi munkakapcsolatban van az Onkorm6nyzat

kcimyezetvddelmi referensdvel, ds az oda be6rkezett lakoss6gi 6szrev6teleket, panaszokat

egyiittmiik6dve orvosoltuk.
o Az esetlegesen felmeriil6 - g6phibrib6l eredo - 6ltalunk megrongdlt ed6nyeket

t6ritdsmentesen kicserdlti.ik. Gyakran vit6s helyzetet eredmdnyez, amikor az

ingatlantulajdonos a 10-20 6ves ed6ny eldregeddsb6l szarmaz6 sdriil6s6re hivatkozva k6ri

az eddny cser6jdt.
o A tevdkenys6giinkkel 6sszefiigg6 adatszolgriltat6si kdtelezetts6geinknek, a jogszabrily

riltal el6irt m6don 6s hatarid6ben tettiink eleget. Nyilvdntartjuk az 6ltalunk kezelt

hullad6kok mennyisdgi, valamint min6s6gi 6sszetev6it, a tevdkenys6gtinkkel dsszeff.iggo

egydb adatokat ds az 6rintett hat6s6goknak (NHKV, KSH, Kdmyezetv6delmi

Feliigyel6s6g stb.) megfelel6 id6ben 6s form6tumban tovrlbbitottuk.
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o Domb6vrir Viiros teriiletdn - idedrtve Gunaras telepiildsr6szeket - 2020.6vben v6gzett
hulladdkkezel6i kdzszolgdltatrlsunk sor6Ln - 4969,l tonna vegyes hitztrtasi hulladdkot
szillitunk el a lakoss6gt6l.

A szeletiv hullad6k rytjt6se:
Domb6v6r Varos kdzigazgatdsi teriiletdn szervezetl formiiban tdrtdnik a szelektiv hulladdk
gyiijtdse. A Mecsek-Driiva program keretdben kihelyezett 28 szelektiv hullad6kgyiijt6 sziget,
valamint 15 db iiveggyr.ijt6 kont6ner biztositja a szelektiv hullad6k gyiijt6pontos gy0jtds6t. Ezen
feliil - szintdn a Mecsek-Drdva program keret6n beliil - a csal6di h,izas ingatlanok eset6ben 197

db 240 l-es, a trlrsashriaanrlLl pedig 7 db 1100 l-es szelektiv gytjt6ed6ny keriiltek kihelyezdsre,
melyek iiLritdse kdtheti gyakoris6ggal val6sul meg.

Az dsszegyrijtott szelektiv hulladdk nagy rdszdt 2020. dvben is a Kcik6nyi Regionrilis
Hulladdkkezelo K6zpontba szlll(tottuk, illetve 32,5 tonna keriilt a Somi Region6lis
Hullad6kkezel<i K6zpont v6logat6milj6ben kezelesre.

Sajnos tdbb esetben el6fordult, hogy a gyfijt6ed6nybe egyib kommun6lis hullad6k is keriilt, igy
a szeletiv gyrijt6jamt nem tudta iiriteni, mert a szennyezotl anyagot a v6logat6mii nem tudja
fogadni. Ilyen esetekben a kommundlis gy[jt6jrirat a kdk6nyi mechanikai-biol6giai el6kezel6be
sziilitja az eddny tartalmdt.

2020. dvben jriratban begriijtiift szelektiv hullad6k mennyisdge 6sszesen: - 569,277 tvolt.
Ebb6l hrizhoz men<i gyiijt6s 473,73 t, szigetes gyiijt6s 95,547 t volt.

2020.6vben a D6l-Kom Nonprofit Kft. 6ltal iizemeltett Kaposszekcs6i Hullad6kudvarba a
domb6v6ri lakosok aktivan szillitottrift be a hiiztartesi hullad6kot. Az alitbbi trlbla mutada a

mennyis6get 6s az 6sszetdtelt.

Annak ellendre, hogy a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltatiison beliil komoly kdltsdgeket jelent a
szelektiv gyrijt6si rendszer fenntart6sa, a Ddl-Kom Nonprofit Kft. nzletfiloz6fi|ja 6s stratdgi6ja
szerint a lehet6sdgekhez mdrten mindig a legmagasabb szinvonahi szolgriltatrist kiviiLnja

nyrljtani Domb6vii,r Viiros lakoss6g6nak. Ennek kriszdnhet6, hogy megval6sult a Mecsek-Driiva

EWC k6d Hullad6k megnevez6se

t6 0l 03 Gumiabroncsok 5 852
\7 0t 07 Epit6si tcirmel6k 280 810
20 01 2t lzzok es fdnycsdvek 6
2001 27 Fest6kmarad6k 155

20 0t 32 Gy6gyszerek 24
20 01 35 Hiit6 2 022
20 01 36 Elektronika 9 322
20 0l 40 Vasf6m 3 480
20 02 01 Z<tldhulladdk 84 740
20 03 07 Lom 160 960
V6giisszeq 547 371

Kaposszekcs6 hullad6kudvar (kg)



Program keret6ben a szelektiv gyiijtds m6g ink6bb iigyf6lbarrlt formdja. A hulladdkgyiijtds 6s

kezel6s legink6bb kdmyezettudatos m6djat virla el az NHKV Zrt. is 6s ezzel egyiitt az rij
strukturAban miikctd<i, orszigos szinten koordindlt hullad6kgazd6lkodrlsi rendszert
megtamogat6 jogszabdlyi hatt6r is. A rendszer fenntartiisa 6s iizemeltet6se hozzijirul a

lakoss6g kd,myezettudatos szem16let6nek fej leszt6s6hez.

P6cs, 2021.04.30.
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