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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 feladatait effektíve a 2017. év közepétől látja el, a 

szerződés azóta több alkalommal is meghosszabbításra került. 

 

A Kormány 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. nem jogosult a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységéért számla kiállítására, a számlák kibocsátója, és így 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, 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 kétéves időtartamra. 2019-ben az új összetételű 

képviselő-testület továbbra is a Kft.-re bízta a város közigazgatási területén ellátandó 

hulladékkezelési tevékenységet, a szerződés 2020. január 1. napjával kezdődő hatállyal 

határozott időre, 2024. december 31. napjáig került meghosszabbításra, a társaság 

folyamatosan végzi a közszolgáltatói tevékenységét. A szerződésben előírt és vállalt 

kötelezettségeinknek a 2021. évben megfelelően eleget tett, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos beszámoló az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

A beszámoló elfogadását javaslom a képviselő-testületnek. 

 
Határozati javaslat 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2021. évi ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Kom 

Nonprofit Kft.-nek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával 

kapcsolatos 2021. évi beszámolóját.  

 

 

 

 Pintér Szilárd 
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