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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

…./2016. (………...)  

 

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E  

 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló  

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos 

kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése a következő 5. ponttal 

egészül ki: 

 

 „5. Koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság.” 

2. § 

 

A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(4) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi 

közszolgáltatás Marcali város egész közigazgatási területére kiterjed a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott területi hatály szerint. 

A közterületek tisztántartására vonatkozó rendelkezések Marcali város egész 

közigazgatási területére kiterjednek.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A települési hulladékot a társasházas (lakótelepi) övezetben heti két alkalommal (évi 

104 alkalommal), a város többi területén, a városrészekből és a külterületről heti egy 

alkalommal (52 ürítés) kell elszállítani. A külterületi (szőlőhegyi) tulajdonosok hulladék 

átadásának helyét a Polgármester – a Szolgáltató véleményét kikérve – állapítja meg. A 

Szolgáltatónak a biohulladékot március 1. és december 15. között kéthetente, összesen 20 

alkalommal, valamint a lebontott karácsonyfát legkésőbb február1-ig el kell szállítania. 
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4. § 

 

A Rendelet 18. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

 

 (A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Szolgáltató) 

„g) az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között - nem a hulladékgyűjtő pontokon - 

elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról köteles gondoskodni.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 23/A. §- át megelőzően a következő alícmmel egészül ki: 

 

„A TELEPÜLÉSI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ GYŰJTŐEDÉNY 

MÉRETÉNEK VÁLASZTHATÓSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ  

RENDELKEZÉSEK” 

 

6. § 

 

(1) A Rendelet 33. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját negyedévente, számla ellenében köteles 

utólag megfizetni. 

(4) Az ingatlanon, illetve az  ingatlanhasználók előtti közterületen képződő,  március 1. és 

december 15. közötti időszakban a Szolgáltató által térítésmentesen biztosított 120 literes 

barna gyűjtőedényben, vagy a Szolgáltató által térítés ellenében biztosított bio 

fóliazsákban kirakott, a helyi közszolgáltatás körébe tartozó biohulladékot, valamint a 

lebontott karácsonyfát a Szolgáltató köteles – a közszolgáltatás keretében többletdíj nélkül 

– elszállítani.”  

 

(2) A rendelet 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) Az ingatlanok előtti közterületen képződő biohulladék gyűjtésére április 1. és 

december 15. közötti időszakban a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal azon 

ingatlanhasználóknak, akik előtt lévő közterület nagysága meghaladja a 60 m
2
-t, minden 

megkezdett 60 m
2
 zöldterület után gyűjtésenként 1-1 db bio fóliazsákot biztosít.”  

 

7. § 

 

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében, a 32. § (1) bekezdésében, a 34. § (1) és (7)-(8) 

bekezdésében a „Szolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép. 

 

 

 



Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
F ax: 85/501-055 

 

- 3 - 

8. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 

a) 20. § (2) bekezdése, 

b) 23. §-a és az azt megelőző alcím, 

c) 32. § (6) bekezdése,  

d) 34. § (2)-(3) bekezdése, 

e) 36. § (4) bekezdése. 

 

 

9. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba. 

 

 

 

 Dr. Sütő László  Bödőné Dr. Molnár Irén  

 Polgármester Jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló  

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…../2016. (…..) önkormányzati rendelet  

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) április 1-től hatályba lépett 

rendelkezései, valamint a 2016. március 31.-én megjelent Magyar Közlöny 44. számában 

kihirdetésre került a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását szabályozó 

Kormányrendeletek szükségessé teszik a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendeletünk módosítását. 
 

A Ht. 35. § (1) bekezdése alapján, a települési önkormányzat képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület 

határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal 

összhangban; 

b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez 

viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó 

végzi; 

c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a 

közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri 

rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit; 

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az 

ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
 

Ht. 35. § (1) bekezdése a) pontja alapján, a települési önkormányzat képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletben állapítja meg az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban. A Ht. 92/B. § értelmében  az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, első alkalommal 2016. március 31-ig kellett 

volna kidolgozni, de ilyen terv még nincs! 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm rendelet 2. §-a alapján a közszolgáltatási területek 

lehatárolását a hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás terület hatálya szerint kell elvégezni. A Rendelet 6. § (4) bekezdését a 

Korm. rendeletben foglaltak szerint javaslom kiegészíteni. 
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Javaslom módosítani a Rendelet 18. § (2) bekezdés g) pontját, összhangban a 2015. december 

30.-án módosított közszolgáltatási szerződéssel, miszerint az elhagyott, ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról a közszolgáltató 

köteles gondoskodni. 
 

2016. április 1-től hatályos rendelkezés értelmében hatályon kívül helyezésre került a Ht. 35. § 

(1) bekezdéséből azon felhatalmazó rendelkezés, miszerint képviselő-testület önkormányzati 

rendeletben állapítja meg: 

„g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a 

természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket.”, ezért ezeket rendelkezéseket a helyi rendeletből törölni kell. 

Ugyanakkor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. §-a 

kimondja: 

20. § (1) A közszolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a rendszeres 

adatszolgáltatása körében köteles a Koordináló szerv részére az alábbi adatokat megadni 

közszolgáltatási területe vonatkozásában 

a) az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj mértékét, 

b) minden olyan adatot, amely a Koordináló szervnek a közszolgáltatási díj számlázásához 
szükséges. 

 

 Ht. 38. § (3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló 

szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, 

adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és 

utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

Nem tud adatot szolgáltatni a közszolgáltató a Koordináló szerv számára, ha az 

ingatlanhasználó adatszolgáltatási kötelezettsége a Koordináló szerv felé áll csak fenn. 

Ha az ingatlanhasználó nem adja meg a közszolgáltatónak  a nevét, címét nem tudja a 

közszolgáltató, hogy kitől és honnan kell elvinnie a hulladékot. 

Ezért a Rendelet 19. § (3)-(4) bekezdését és a 20. §-át nem javaslom hatályon kívül 

helyezni, fent tarva a Rendeletben az ingatlanhasználó kötelezettségét a közszolgáltatás 

lebonyolításához szükséges adatainak megadása vonatkozásában. A Rendelet 23. §-át, a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, javaslom hatályon kívül 

helyezni, összhangban a Ht. módosításával. 

2016. április 1-től a Ht. kiegészült az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó 

rendelkezésekkel: 

„32/A. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam 

a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése 

szerinti e törvényben megállapított céloknak minősülnek, 

b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, 
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c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, 

d) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek 

között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott 

területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, 

e) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése 

megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek, 

f) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a 

továbbiakban: megfelelőségi vélemény), 

g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése 

érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét, 

h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés 

körében rábízott vagyont, 

i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 

meghatározott szolgáltatási díjat, 

j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. 

(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a 

továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre. 

(3) A Koordináló szerv az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

a) állami támogatásainak felhasználására, 

b) közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és 

c) szabályozására. 

(4) A helyi közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási 

létesítmény tulajdonosa megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv 

feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók 

az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv 

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A 

Koordináló szerv jogosult a számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési 

feladatkörében a személyes adatok körére vonatkozó csoportos adatszolgáltatást kérni a járási 

hivatal illetékes szervétől. Az ennek alapján átvett személyes adatokat a Koordináló szerv az 

érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a 

közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy 

törléséig kezelheti. 

(6) A Koordináló szervvel kapcsolatos állami irányítási és tulajdonosi feladatokat a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter látja el. 

(7) A Koordináló szerv kijelöléséről, részletes feladatairól, valamint a (4) bekezdésben 

meghatározott adatszolgáltatás - személyes adatokat nem tartalmazó - tartalmáról és rendjéről 

e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezik. A közszolgáltató, a 

települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa az e 

törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a Koordináló szerv által megjelölt 

tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a 

közszolgáltató a szolgáltatási díj meghatározásához szükséges adatszolgáltatási 

kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Koordináló szerv a szolgáltatási díjat a 

megfelelő adatszolgáltatásig nem fizeti ki.” 
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A Ht. 2016. április 1-től hatályba lépett módosítása miatt a Rendeletben a 

közszolgáltatás díjára és megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket módosítani szükséges, 

a Szolgáltató helyébe a Koordináló szerv lép. 

 

Javaslom hatályon kívül helyezni a 32. § (6) bekezdését a társasházi lakóközösség által 

igénybe vett 1100 literes konténer ürítési díjából 10 % kedvezmény adását (éves szinten 2.775 

ezer Ft), valamint a 36. § (4) bekezdését, azon rendelkezést, mely alapján, ha a társasházi 

ingatlanokon belüli az egyes ingatlanhasználókra felosztott közszolgáltatási díj meghaladta a 

2013. július 1-jét követően fizetendő díjat az új elosztás miatt, a rezsicsökkentés biztosítása 

érdekében ezen ingatlanok esetén az önkormányzat a többletköltséget költségvetésében 

biztosította/átvállalta (éves szinten 4.953 ezer Ft). 

 
 

Fentiek alapján az önkormányzati rendelet módosítását a kihirdetése napján javaslom hatályba 

léptetni. 

 

 

Marcali, 2016. április 4. 

 

       

         Dr. Sütő László  

           Polgármester 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló  

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (….) számú rendelet 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy megfelelően 

szabályozza a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatást. 

 

 

A települési hulladék 

vonatkozásában jelen ismereteink 

szerint kedvező 

Nem terheli a környezetet, 

közegészségügyi szempontból  

kedvező,  

Olyan előírásokat  

tartalmaz, amelyek feltétlenül 

szükségesek, az 

adminisztrációs  

terhek kis mértékben  

növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) április 1-től hatályba lépett rendelkezései, valamint a 2016. március 31.-én megjelent Magyar Közlöny 44. 

számában kihirdetésre került a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását szabályozó Kormányrendeletek szükségessé teszik a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendeletünk módosítását. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 201. április 1-től hatályba lépett rendelkezései, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel összhangba kell 

hozni a helyi rendeletet. Ennek elmaradása esetén a közszolgáltatás ellátása kérdésessé válhat a megfelelőségi engedély visszavonása miatt, ill. a finanszírozás hiányában.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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