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24/2001. (IX. 14.) számú 
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 
tisztántartásáról 

 
 
Marcali Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló – módosított 1990. évi LXV. törvény 
8. §-ának (1), (2) bekezdésében és a 16. §-ának (1) bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában és a 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja:  
 
 

A RENDELET CÉLJA  
 

1. § 
 
E rendelet célja, hogy meghatározza a város területén keletkezett szilárd és folyékony hulladék 
gyűjtésének és szállításának, továbbá a közterületek tisztántartásának szabályait, rendelkezzen az 
ártalmatlanításról, elősegítse a köztisztasági és a közegészségügyi rendelkezések betartását, valamint az 
épített és természeti környezet védelmet, a tevékenység kiszámíthatóságát, ellenőrizhetőségét.  
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

2. §  
 
Marcali Város Képviselőtestülete a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E tevékenység ellátásáról 
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.  
 

3. § 
 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi közszolgáltatás, 
valamint az alkalmi háztartási, egyéb és a veszélyes hulladékra, továbbá a közterületek tisztántartására 
vonatkozó rendelkezések Marcali város egész közigazgatási területére kiterjednek. 
 

4. §  
 
A város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve tulajdonosi közössége, 
használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési szilárd és 
folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletében 
meghatározott módon köteles gondoskodni.  

5. §  
 
(1) Marcali város közigazgatási területén a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az e rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján 
jogot szerzett szolgáltató – több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatukban pályázatnyertességük 
esetére megjelölt szolgáltató- jogosult.  
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(2)1 A szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást – a szolgáltatási szerződésben meghatározott ideig – a 
SAUBERMACHER - MARCALI KFT végzi. 
 
(3)2 A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – a szolgáltatási szerződésben meghatározott 
ideig – a KO-SZESZ Kft. végzi.  
 

6. §3 
 
A szilárd hulladékot csak a SAUBERMACHER – MARCALI KFT. által erre a célra létesített és 
üzemeltetett Cserhátpusztai telepen, folyékony hulladékot pedig az önkormányzat tulajdonát képező – 
DRV. ZRT. által üzemeltetett – Marcali szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni és ártalmatlanítani. 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

7. §  
 
E rendelet alkalmazásában:  
 
(1) Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.  
 
(2) Települési folyékony hulladék: Az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem 
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. 
 
(3) Veszélyes hulladék: a jogszabályban meghatározott tulajdonságok közül eggyel, vagy többel 
rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja 
miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. 
 
(4) Háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi háztartási szilárd 
hulladék; 
 
(5) Rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon  
(így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló és egyéb helyiségekben, továbbá  területeken) 
folyamatosan keletkező, gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható hulladék. 
 
Ilyenek különösen: salak, hamu, korom, söpredék, porzsák, rongy, törött vagy hibás edény, ablaküveg, 
kerámia, befőttes üveg, élelmiszeripari, illetve veszélyes anyagot nem tartalmazó üvegpalack (pl.: sörös, 
boros, kölnis üveg), papír (pl.: újság, képeslap, prospektus, könyv, író- és csomagoló papír, kartonlap, 
hullámpapír, papírdoboz, konyhai hulladék, ideértve a műanyag flakon, konzervdoboz, stb.) gyümölcs, a 
tea és kávézacc, vágott virág, haj, toll, csont, tojáshéj, háziállat alom, ha az nem a gazdálkodási 
tevékenység során keletkezett, fűrészpor, használt papír zsebkendő, papírtörlő, papírzacskó, kerti és 
gazdasági hulladék, nyesedék (fű, gyom, 20-25 cm- es gally), vas, réz, alumínium és ezek ötvözetei,  
szeg, tű, csavar, nem műanyag bevonatú huzal háló, italos (pl.: sörös) doboz.  
 
(6) Alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így lakásokban, 
valamint a nem lakás céljára szolgáló és egyéb helyiségekben, továbbá  területen) alkalmilag képződött 
vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy 
minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet  
 

a) Lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos 
hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, gally, 
kerékpáralkatrész stb.), 

 
b) Esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: az a) pont alá nem tartozó, eseti 

megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl: építési, bontási 
törmelék); 

                                                        
1 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
2 Megállapította: 32/2001.(XI. 23.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2002. január 1-től. 
3 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
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(7) Egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és 
egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben keletkező rendszeres egyéb szilárd 
hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék, továbbá a közterületi hulladék; 
 

a) Rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben – a tevékenység 
jellegének megfelelően – rendszeresen és/vagy folyamatosan keletkező, a rendszeresített 
gyűjtőedényben átmenetileg tárolható, a jogszabályi előírásoknak megfelelő járművel 
szállítható egyéb szilárd hulladék, amely a települési szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt 
ártalmatlanító helyen, létesítményben helyezhető el.  

 
b) Alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevékenység fenntartásának folyamatában esetileg, nem 

ismétlődően keletkező, a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító 
helyen elhelyezhető vagy hasznosítható egyéb szilárd hulladék (autóroncs, gépek); 

 
c) Közterületi hulladék: a közterület rendeltetésszerű használata során keletkezett szilárd 

hulladék (szemét). 
 
(8) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás: a rendelet 7. § (2) és 
(5) bekezdésében, a (7) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás.  
 
(9) Nem minősül háztartási és egyéb szilárd hulladéknak: állati hulla, a szilárd és híg  trágya, jég, hó, sár, 
a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a mérgező és fertőző anyagok. 
 
(10) Lakás: az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a  
 

a) helyiségei, 
 
b) közművesítettség,  
 
c) melegvíz-ellátása és  
 
d) fűtési módja  
 

alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) 
sorolható.  
 
(11) Nem lakás céljára szolgáló helyiség: az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, 
vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, 
oktatási, kutatás, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál.  
 
(12) Egyéb helyiség: kamra, pince, garázs, pajta, tároló.  
 
(13) Szolgáltató: Marcali város közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére – jelen rendelet szabályai szerint 
lefolytatott pályázat alapján – kizárólagos jogot szerzett intézmény vagy szakvállalkozás, illetve több 
pályázó együttes pályázata esetén a pályázatukban pályázatnyertességük esetére megjelölt intézmény 
vagy szakvállalkozás; 
 
(14) Szakvállalkozás: a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet vagy személy; 
 
(15) Intézmény: a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a vonatkozó 
jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet; 
 
(16) Közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a Szolgáltatónak fizetendő, képviselő- testület által 
rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd és folyékony hulladék kijelölt 
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének és ártalmatlanításának díjhányadát is; 
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(17) Ártalmatlanító-hely: a települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezésére alkalmas lerakóhely, 
hasznosító hely, létesítmény, amely lehet  
 

a) Kijelölt ártalmatlanító-hely: Marcali Városi Önkormányzat által megjelölt lerakóhely, 
létesítmény, hasznosító-hely, amely elsődlegesen a helyi közszolgáltatás körébe tartozó 
települési szilárd és folyékony hulladék kizárólagos elhelyezését szolgálja, továbbá ahol a 
helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó települési szilárd hulladék is elhelyezhető, 

b) Egyéb ártalmatlanító-hely: a helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó települési szilárd 
hulladék elhelyezését szolgáló hatósági engedéllyel létesített és működő lerakóhely, 
létesítmény, ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely, ahol a hulladék az ártalmatlanító-hely 
tulajdonosa, üzemeltetője által meghatározott díj ellenében helyezhető el.  

 
(18) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészlet, 
közút, járda, tér, közpark, továbbá az építmények közhasználatra átadott része. 
 
(19)1 Tisztántartás: a közterületek rendszeres gondozása, gyomtalanítása, a 10 cm-nél nagyobb fű 
lenyírása és összegyűjtése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok pl. 
föld, kő, fa, törmelék stb. eltávolítása, a belterületi közút, továbbá a járda napi rendszerességű hó- és 
síkosság-mentesítése, pormentesítése. 
 
(20)2 Avar: lombhullató növények elszáradt levelei. 
 
(21)3 Kerti hulladék: az ingatlanon összegyűjtött elszáradt növények és növényi részek. 
 
(22)4 Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, 
születési helye és ideje, anyja neve 
 
(23)5 Bio hulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti hulladék (pl. lenyírt fű, avar, stb.) 
 

II. 
 

8. §6 
 

9. §7 
 

 
A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

 
10. §  

 
 (1)8 Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az 
ingatlanán keletkező települési szilárd és folyékony hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a 
Szolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. 
 
(2)9 Az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok 
miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie: 

a) a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét, az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó 
nagyságát,  

b) az alábbi adatokat:  

                                                        
1 Megállapította: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 
2 Beiktatta: 8/2002.(III. 28.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2002. április 1-től. 
3 Beiktatta: 8/2002.(III. 28.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2002. április 1-től. 
4 Beiktatta: 19/2004.(VI. 29.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2004. július 1-től. 
5 Beiktatta: 1/2011.(I. 21.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
6 A §-t megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 34/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
Hatálytalan: 2011. október 22-től. 
7 Hatályon kívül helyezte: 34/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2011. október 22-től. 
8 Megállapította: 1/2011.(I. 21.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
9 Megállapította: 1/2011.(I. 21.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
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1. lakóingatlan esetén a közszolgáltatást igénybevevő (díjfizető) neve, lakcíme, születési helye, és 
ideje, anyja neve, 
2. társasház esetében a közös képviselő neve, címe, 
3. cég esetében a közszolgáltatást igénybevevő (díjfizető) neve, székhelye. 

 
(3) Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást igénybe venni 
azokon az ingatlanokon, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.  
 
(4)1 A (3) bekezdésben foglaltakra lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa csak akkor 
hivatkozhat, ha a lakás lakatlan, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiség használaton kívül van. 
 
(5)2 Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy a közszolgáltató részére a 7. § (22) bekezdésében meghatározott adatokat – a közszolgáltató 
kérelmére – hivatalból át kell adni. 
 

11. § 
 
(1)3 Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége során 
települési szilárd és folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett 
hulladékbegyűjtést akkor nem kötelesek igénybe venni, ha a gazdálkodó szervezet a hulladék 
hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét a jogszabályokban meghatározott 
feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával 
saját maga teljesíti. 
 
(2) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről az (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy ha a közszolgáltatás keretében nyújtott települési 
hulladékkezelés – a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan- környezeti szempontból az (1) 
bekezdésben meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.  
 
(3)4 Az az ingatlantulajdonos, akinek a 7.§ (5) bekezdése, illetve a 7.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti 
települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet 
cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a háztartási 
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett 
fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást  igénybe venni akkor 
is, ha a gazdálkodási tevékenységből származó hulladékról a 11.§ (1) bekezdése szerint maga 
gondoskodik. 

 
12. §5 

 
(1) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget 
tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. A gazdálkodó szervezetek fogyasztói 
tevékenysége során keletkező és a települési hulladékra vonatkozóan e kötelezettség a gazdálkodó 
szervezetet terheli, ha a hulladékot nem a közszolgáltatónak adja át. 
  
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a    
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§ g) pontja alapján és a 
jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. 
 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő a Hgt. 23.§ g) pontjában és a jelen önkormányzati 
rendelet 7. § (22) bekezdésében meghatározott személyes adat kezelésére jogosult. A közszolgáltatással 
összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
 

                                                        
1 Beiktatta: 43/2006.(XII. 15.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2007. január 1-től. 
2 Beiktatta: 25/2011. (V. 20.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. május 20-tól. 
3 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
4 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
5 Megállapította: 19/2004.(VI. 29.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2004. július 1-től. 
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(4) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos 
azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja 
fel. 
 
(6) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 
 

12/A. §1 
 
(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt., a Hgt. 59. § (1) bekezdés e) alpontja szerinti 
kormányrendelet és e rendelet szabályai szerint. 
 
(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd 
hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt hulladékok 
nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 
 
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett 
települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a 
tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk 
végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a 
kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSBA BEVONT RENDSZERES HÁZTARTÁSI, RENDSZERES EGYÉB, 
KÖZTERÜLETI, FOLYÉKONY HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA  

 
Szilárd hulladék 

 
13. § 

 
 (1) A város területén keletkezett és a közszolgáltatásba bevont szilárd hulladékot vegyes formában kell 
összegyűjteni, elszállításig tárolni és elszállítani.  
 
(2)2 A szilárd hulladékot a külterületen szabvány szerinti, tetővel ellátott hulladékgyűjtő tartályban 
(kuka), vagy a Szolgáltató által térítés ellenében biztosított fóliazsákban, míg a város más területén 
szabvány szerinti, tetővel ellátott hulladékgyűjtő tartályban (kuka), illetve konténerben kell gyűjteni. A 
szükséges kuka méretét, a szükséges konténerek számát a 15. § (2) bekezdését alapul véve kell 
kiszámítani, és az így meghatározott mennyiséget – amennyiben a hulladék befogadásához a társasház 
hozzájárul, és a külön gyűjtését más jogszabály nem írja elő – az érintett ingatlanon működő nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekben folytatott tevékenységhez kapcsolódóan keletkező hulladékmennyiséggel 
meg kell növelni. 
 
(3)3 A nem lakás céljára szolgáló helyiségben folytatott, valamint  gazdálkodási tevékenységből származó 
hulladék gyűjtéséhez szükséges tartály nagyságára, mennyiségére és az ürítés gyakoriságára a tulajdonos 
(használó) és a szolgáltató megállapodása az irányadó. A tulajdonos (használó) és a szolgáltató közti 
megállapodásban meghatározott méretű hulladékgyűjtő tartály (kuka, konténer) elhelyezésére a (4) 
bekezdésben foglaltak irányadók azzal, hogy a hulladék – a társasházzal kötött írásbeli megállapodás 
alapján – annak a társasháznak a konténerében is elhelyezhető, amelyhez a nem lakás céljára szolgáló 
helyiség tartozik. 
 

                                                        
1 Beiktatta: 19/2004.(VI. 29.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2004. július 1-től. 
2 Megállapította: 10/2011.(II. 25.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2011. február 25-től. 
3 Megállapította: 43/2006.(XII. 15.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2007. január 1-től. 
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(4)1 A hulladékgyűjtő edényt, zsákot, ahol lehetséges a telekhatáron belül, ahol pedig nem, ott a 
polgármesteri hivatal által kijelölt közterületen kell tárolni és az adott közterület használatára a vonatkozó 
önkormányzati rendelet szabályai szerint megállapodást kell kötni. A megállapodás szerinti közterület-
használat díjmentes. A hulladéktároló edényzet elhelyezésére szolgáló terület, rendeltetésnek megfelelő 
kialakítása és tisztántartása a közterület-használó kötelezettsége. 
 
(5)2 Az ingatlan tulajdonosa köteles a kihelyezett hulladékgyűjtő edény 5 m-es körzetét feltakarítani, a 
saját használatában álló edénybe, vagy az edény mellé idegen eredetű hulladék kihelyezését 
megakadályozni. 
 

14.§ 
 
Az e rendelet 7. § (7) bekezdés a) pontja szerinti egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék elszállítására, 
ártalmatlanítására irányuló igényt – a tulajdonos köteles jelezni a Szolgáltatónak. 
 

15. § 
 

 (1) A közszolgáltatásba bevont szilárd hulladék gyűjtéséhez szükséges kukát, zsákot vagy konténert az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz, intézményekhez és a közterületre az önkormányzat, minden 
más esetben – eltérő megállapodás hiányában – a tulajdonos köteles biztosítani. 
 
(2)3 A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 
ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de háztartási hulladék esetén minimum 4 liter/fő/nap 
hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. A gyűjtőedényzet nagyságát és mennyiségét úgy kell 
megválasztani, hogy az elszállítás gyakorisága mellett a hulladék ne gyűlhessen fel még ünnep és 
munkaszüneti napokon sem úgy, hogy a gyűjtőedényzetbe ne férjen el. 
 
(3)4 E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosnak 
többlet települési szilárd hulladéka keletkezik – és a (2) bekezdés szerint megválasztott nagyságú 
gyűjtőedényzetbe rendkívüli esetben a hulladék nem fér bele – a Szolgáltatónál megvásárolt és erre a 
célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. A hulladékszállítás díja (a zsák díja) e rendelet 
mellékletében megállapított díj. 
 

(4)5 A hulladékgyűjtő edényzet nagysága évente legfeljebb egy alkalommal módosítható. Az 
ingatlantulajdonos ezen módosítási szándékát köteles a Szolgáltatónak a tervezett módosítás előtt 
minimum 30 nappal bejelenteni. 
 

16. § 
 

(1) A tulajdonos – a (2) bekezdés kivételével – csak az általa elhelyezett gyűjtőedényzet használatára 
jogosult.  
 
(2) Az önkormányzat által – közterületi hulladék gyűjtése céljára – közterületen elhelyezett 
tárolóedényzet rendeltetésszerű használatára mindenki jogosult.  

 
16/A. §6 

 
(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos közösen is használhatja a 
következő esetekben :  
 
 a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon 
 b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, és 

valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott meg.  

                                                        
1 Beiktatta: 43/2006.(XII. 15.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2007. január 1-től. 
2 Beiktatta: 10/2011.(II. 25.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2011. február 25-től. 
3 Megállapította: 10/2011.(II. 25.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2011. február 25-től. 
4 Megállapította: 1/2011.(I. 21.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
5 Beiktatta: 1/2011.(I. 21.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
6 Beiktatta: 19/2004.(VI. 29.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2004. július 1-től. 
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(2) Ha a gyűjtőedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben meghatározottak, az 
edények térfogatának meg kell felelnie a - vállalkozást is figyelembe véve – a 15. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak. 
 
(3) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének   írásban kell 
nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy  a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át ürítésre, továbbá a 
díjfizetésre kötelezett személyéről.” 

 
17. § 

 
(1)1 A szilárd hulladékot a társasházas (lakótelepi) övezetben április, május, június, július, augusztus és 
szeptember hónapokban heti két alkalommal, ezen kívül heti egy alkalommal (évi 78 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 polgármesteri hivatal – a Szállító 
véleményét kikérve – állapítja meg. A Szolgáltatónak a bio hulladékot április, május, június, július, 
augusztus, szeptember, október, november és december hónapokban kéthetente, összesen 18 alkalommal, 
valamint a lebontott karácsonyfát a közterületre történő kihelyezését követően haladéktalanul el kell 
szállítania. 
 
(2) A hulladékszállítási napokat a  polgármester egyetértésével a Szolgáltató állapítja meg, illetve 
módosítja, amelyről a lakosságot helyben szokásos módon (helyi televízió, hirdetmény, stb.) tájékoztatni 
kell. 
 

18. § 
 

 (1)2 A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet csak a szállítási napon szabad a közút melletti 
közterületre kihelyezni – kivéve a 13. § (3) bekezdése alapján tartósan engedélyezett elhelyezést - úgy, 
hogy az a közlekedést ne akadályozza, a biztonságot ne veszélyeztesse, a szállító pedig megközelíthesse. 
Az edényzetet az ürítést követően még aznap köteles a kihelyező az eredeti helyére visszahelyezni. 

 
(2) A gyűjtőtartályban  és fóliazsákban elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:  

 
a) 50 literes (0,05 m3) gyűjtőtartály és fóliazsák esetében legfeljebb 12 kg, 
 
b) 110 literes  (0,11 m3) gyűjtőtartály esetében legfeljebb   25 kg, 

  
c) 120 literes (0,12 m3 )  gyűjtőtartály esetében legfeljebb    28 kg,  

 
d) 240 literes  (0,24 m3 ) gyűjtőtartály esetében legfeljebb   50 kg,  

 
e)3 

 
f) 1100 literes  (1,1 m3 )gyűjtőtartály esetében legfeljebb  250 kg  lehet. 

 
(3) A hulladékot a gyűjtőedényzetbe tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy az ürítéskor – az edényzet 
rongálása nélkül- az önsúly által a szállítóeszközbe kerüljön.  
 

Folyékony hulladék  
 

19. § 
 
A folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényt a tulajdonos köteles 
bejelenteni a kijelölt szolgáltatónak, aki a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles a szolgáltatást 
elvégezni. 
 

Szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közös rendelkezések  
                                                        
1 Megállapította: 1/2012.(I. 20.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2012. február 1-től. 
2 Megállapította: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 14. § (3) bekezdés. Hatálytalan: 2011. február 1-től. 
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20. § 

 
(1) A hulladékgyűjtő edényzetet rongálni, rendeltetésétől eltérő módon használni, a kukákból, 
konténerekből hulladékot kiszórni, vagy fóliazsák nélkül mellérakni  tilos! 
 
(2) Megrongálódott, balesetveszélyes és fedetlen gyűjtőedényt használni tilos! 
 
(3) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhető el a veszélyes hulladék, továbbá olyan tárgy, amely az 
edényzet ürítését végző dolgozók testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit 
rongálja, illetve károsítja.  
 

AZ ALKALMI HÁZTARTÁSI, EGYÉB ÉS A VESZÉLYES HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA  
 

21. § 
 

(1)1 A rendelet 7. § (6) bekezdés a) pontja szerinti alkalmi háztartási szilárd hulladék elszállításáról évi 
egy alkalommal a Szolgáltató lim-lom gyűjtés keretében – az ingatlan tulajdonossal történő egyeztetett 
időpontban –– térítés nélkül gondoskodik. Nem élhet ingyenes lomtalanítási igénnyel az az 
ingatlantulajdonos, akinek 90 napot meghaladó szilárd hulladék közszolgáltatási díjtartozása áll fenn. 

(2)2 A lakosságnál keletkezett 7. § (3) bekezdése szerinti veszélyes hulladék az önkormányzat 
polgármestere által meghatározott időben, évi egy alkalommal, az általa megjelölt helyre lerakható, mely 
elszállításáról a SAUBERMACHER-MARCALI Kft. díjtalanul gondoskodik. 

(3)3 Aki az évi kétszeri szállításnál gyakoribbat akar, úgy a szállításról maga gondoskodik és arra a 
szállítóval kötött megállapodásuk az irányadó. 
 

22. § 
 

(1) A rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti – háztartásból származó – veszélyes hulladék, továbbá a (6) 
bekezdés b) pontja szerinti alkalmi háztartási szilárd hulladék és a (7) bekezdés b) pontja szerinti alkalmi 
egyéb szilárd hulladék elszállításáról az gondoskodik, akinél keletkezett.  
 

(2)4 A bio hulladék, az alkalmi háztartási szilárd hulladék és az egyéb szilárd hulladék eltérő 
megállapodás hiányában – akár saját szállítóeszközzel is – a kijelölt telepre szállítható. 

Az ingatlantulajdonos által a lerakótelepre elszállított a Rendelet 7.§ (23) szerinti bio hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül, a Rendelet 7. § (6) bekezdés a) pontja szerinti lomtalanítás alá tartozó 
alkalmi háztartási szilárd hulladék 500 kg/év mennyiségig, a b) pont alá tartozó esetileg szállítható 
alkalmi háztartási szilárd hulladék (pl. építési törmelék) 1000 kg/év mennyiségig és a (7) bekezdés 
szerinti egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék 500 kg/év mennyiségig térítésmentesen elhelyezhető. 

(3)5 A háztartásból származó veszélyes hulladék elszállíttatható a szolgáltatóval, illetőleg saját járművel a 
kijelölt telepre szállítható, vagy a SAUBERMACHER-MARCALI KFT. (Marcali, Kossuth u. 74. szám) 
telephelyen elhelyezett konténerbe is díjtalanul elhelyezhető. 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti veszélyes hulladék csak kukában, konténerben, vagy fóliazsákban – másfajta 
hulladékkal össze nem keverhetően – gyűjthető és szállítható. A folyadék gyűjtőtartályba is csak zárt 
edényzetben helyezhető el. 
 

23. §  
 

(1) A hulladékot szállító köteles az ártalmatlanító-hely tulajdonosának (üzemeltetőjének, használójának) - 
felhívásra a hulladék eredetét igazolni.  
 

                                                        
1 Megállapította: 1/2012.(I. 20.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2012. február 1-től. 
2 Beiktatta: 1/2012.(I. 20.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2012. február 1-től. 
3 Számozását módosította: 1/2012.(I. 20.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2012. február 1-től. 
4 Megállapította: 1/2012.(I. 20.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2012. február 1-től. 
5 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
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(2) A tulajdonos saját szállítás esetén öt évig köteles megőrizni az ártalmatlanító-hely által a hulladék 
átvételekor kiadott bizonylatot.  
 

24. § 
 

A hulladék ártalmatlanító-hely tulajdonosa (üzemeltetője, használója) a beszállított hulladék adatairól, a 
jogszabályokban foglalt tartalmú nyilvántartást vezet, őt terhelik a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
adminisztratív és tervezési kötelezettségek is. A nyilvántartás tartalmazza a hulladék mennyiségét, 
minőségi jellemzőit, eredetét (üzem intézmény, utca stb. megnevezése). 

 
A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS LÉTREJÖTTE, VÁLTOZÁSA ÉS SZÜNETELÉSE 

 
25. § 

 
(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó szilárd és folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltató és a 
tulajdonos között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre. 
 
(2)1 Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató rendelkezésre 
állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlantulajdonos írásban történő értesítésének, illetve a 
felhívás közzétételének a napja. 
 
(3) A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
feltételeiről szóló értesítést e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

26. §  
 
(1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató a tulajdonost 
– a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. Ha a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be a változás, a 
Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. 
 
(2)2 A Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkezett változásról az 
ingatlantulajdonost írásban értesíteni köteles. Az értesítés mintáját e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
(3)3 Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező 
települési szilárd hulladék keletkezésének tényét. 
 
(4)4 A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az 
ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Szolgáltató határozza meg és 
arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti. 
 

27. §  
 

 (1) Szüneteltethető a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele azokon az 
ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem 
keletkezik.  
 
(2)5 A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt 
írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.  
 
(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.  
 
                                                        
1 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 7. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
2 Beiktatta: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
3 Beiktatta: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
4 Beiktatta: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
5 Megállapította: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 10. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
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(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Szolgáltató a hulladékot köteles 
elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő – e rendelet 3. számú melléklete szerinti – díj 
felszámítása mellett.  
 

A GYŰJTÉST ÉS SZÁLLÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSA 
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA. 

 
28. §  

 
(1) A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az 
alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.  
 
(2) A gyűjtésre és szállításra használt járművet közterületen tárolni nem szabad, telephelyen belül a többi 
járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra létesített zárt tárolóban 
(garázsban) szabad elhelyezni.  
 

29. §  
 

 (1) A kukák és konténerek rendszeres tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról és fertőtlenítéséről a 
tulajdonos köteles gondoskodni.  
 
(2) A kukákat és a konténereket június 1-től augusztus 31-ig legalább két alkalommal ki kell mosni. A 
mosásról a tulajdonos gondoskodik.  
 
(3) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így 
különösen a felszíni vizekben és a vizek mellett nem tisztítható.  
 

30. §   
 

A gyűjtést és szállítást végző személyeknek más célra fel nem használható megfelelő egyéni 
védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített tárolásáról és 
rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról a szolgáltató köteles gondoskodni.  
 

31. §  
 
A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi 
előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.  
 

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ HULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA 

 
32. §  

 
(1) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a szilárd hulladék elszállítását, ha: 
 

a) az nem a rendszeresített gyűjtőtartályban kerül átadásra, kivéve a lakosság által 
fóliazsákban kihelyezett hulladékot,  

 
b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának 

felróható okból – nem üríthető. 
 

c) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást 
végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy 
berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során 
veszélyeztetheti a környezetet. 

 
d) a gyűjtőtartályban a 14. § (3) bekezdésében megállapított tömeget meghaladó 

hulladékot helyeztek el,  
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e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, 
továbbá nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd 
hulladéknak. 

 
(2) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján feltételezhető, hogy 
közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a Szolgáltató 
laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a 
folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott települési 
folyékony hulladéknak, úgy a Szolgáltató – a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre 
történő áthárításával – a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések 
kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást.  
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a Szolgáltató a tulajdonost, ha lehetséges szóban 
azonnal, ha nem, akkor a megtagadást követő napon írásban értesíti a hulladék elszállítása 
megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy 
megszüntetéséről gondoskodni.  

 
A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS MEGFIZETÉSE  

 
33. §  

 
(1) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlan tulajdonosa a Szolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  
 
(2)1 A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj alapját jelentő legmagasabb egyszeri ürítési 
díjakat – edényzet típusonként – a rendelet 3. számú melléklete, a folyékony hulladék közszolgáltatási 
díjat pedig  a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(3)2 A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak (birtokosának vagy használójának) kell 
megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére 
köteles. Az ingatlantulajdonos amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a 
Szolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli. 
 

34. §  
 
(1)3 A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az ingatlanra rendelkezésre bocsátott 
gyűjtőtartályok számának, az űrtartalom szerinti teli tartályok egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések 
számának a szorzata. 
 
(2) A rendszeres egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához a 
tulajdonos és a Szolgáltató által kötött szerződésben meghatározott típusú gyűjtőedényzetet és ürítési 
gyakoriságot kell alapul venni.  
 
(3) A Szolgáltató biztosítja a települési szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását.  
 
(4) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a szilárd hulladék közszolgáltatás díját a 
tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles 
fizetni.  
 
(5)4 Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját negyedévente, számla ellenében köteles utólag 
megfizetni. 
 

                                                        
1 Megállapította: 32/2001.(XI. 23.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2002. január 1-től. 
2 Megállapította: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 11. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
3 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 8. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
4 Megállapította: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 12. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
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(6)1 Az ingatlanon keletkező, illetve a gyűjtőtartályok mellé a Szolgáltató által térítés nélkül 
rendelkezésre bocsátott fóliazsákban, április 1. és december 15. közötti időszakban kirakott, a helyi 
közszolgáltatás körébe tartozó 7. § (23) bekezdés szerinti bio hulladékot, valamint a lebontott 
karácsonyfát a Szolgáltató köteles – többletdíj nélkül – elszállítani. 
 
(7)2 Az ingatlantulajdonosok előtti közterületen képződő bio hulladék gyűjtésére április 1. és december 
15. közötti időszakban – a Szolgáltató által biztosított (18 db.) fóliazsákon felül – a Polgármesteri Hivatal 
további fóliazsákot bocsát rendelkezésre azon ingatlantulajdonosoknak, akik előtt lévő közterület 
nagysága meghaladja 60 m2 -t. A Hivatal minden megkezdett 60 m2 zöldterület után ürítésenkét további 
1-1 db. bio fóliazsákot biztosít. 
 
(8)3 A szolgáltató a GAMESZ Szervezet által közterületről összegyűjtött és beszállított bio hulladékot 
köteles térítésmentesen átvenni. 
 
(9)4 A Szolgáltató az illegális hulladéklerakókon képződött hulladék lerakását kedvezményesen biztosítja. 
A kedvezmény mértéke, a mindenkori lerakási díj 80 %-a. 

 
34/A. §5 

 

(1) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A 
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. 

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos 
a Szolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség 
teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Szolgáltató válaszolni köteles. 

(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Szolgáltató visszafizeti vagy az 
ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe 
beszámítja. 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás. 

(6) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel kell 
szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó 
figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás 
eredménytelensége esetén a Szolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően – a 
felszólítás megtörténtének igazolása és az ingatlantulajdonos adatainak (neve, lakcíme, születési helye és 
ideje, anyja neve) átadása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a jegyzőnél 
kezdeményezi. 

(7) Az értesítés kézhezvételét követően a helyi önkormányzati adóhatóság haladéktalanul intézkedik a 
díjhátralék adók módjára történő beszedése, a behajtás költségei, és az egyéb felmerült költségek 
behajtása érdekében. A beszedett díjhátralékot az önkormányzati adóhatóság 8 napon belül köteles a 
Szolgáltatónak átutalni.  

(8) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a jegyző – a behajtás 
eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a Szolgáltatónak.  

(9) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a 
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. 

                                                        
1 Megállapította: 1/2012.(I. 20.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2012. február 1-től. 
2 Megállapította: 1/2012.(I. 20.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2012. február 1-től. 
3 Beiktatta: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 12. §. Hatályos: 2011. február 1-től. Számozását módosította: 10/2011.(II. 
25.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2011. február 25-től. 
4 Beiktatta: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 12. §. Hatályos: 2011. február 1-től. Számozását módosította: 10/2011.(II. 
25.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2011. február 25-től. 
5 Beiktatta: 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 13. §. Hatályos: 2011. február 1-től. 
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35. § 

 
(1) Folyékony hulladéknak a lakossági megrendelés esetén fizetendő díja az e rendeletben megállapított 
díjnak a Szolgáltató által a mindenkori éves költségvetésről szóló törvénynek „a helyi önkormányzatok 
által felhasználható központosított előirányzatok” tárgyú melléklete szerint a „ Települési folyékony 
hulladék ártalmatlanításának támogatása” címén igényelhető költségvetési támogatással csökkentett 
összege.  
 
(2) A folyékony hulladék közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony 
hulladék  1 köbmétere. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a 
tulajdonos megfizetni.  

 
(3) A Szolgáltató vagy megbízottja a folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról számlát állít ki, melyet a 
közszolgáltatás igénybe vevője 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  
 

36. §  
 

A Szolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a szilárd és 
folyékony hulladék közszolgáltatási díjának felülvizsgálatát a helyi közszolgáltatással kapcsolatos 
költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a képviselőtestület által elismert és műszakilag 
indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.  
 

37. §  
 

(1)1 A szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla 
adataival kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a 
Szolgáltató, illetve az általa megbízott díjbeszedő – egyet nem értése esetén is – 30 napon belül írásban 
válaszolni köteles.  
Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató vagy megbízottja helyt ad, a többletösszeget és 
annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe betudja. 
  
(2)2 A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a 
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 27. § (1) bekezdése alapján szünetelt. 
Amennyiben ellenőrzés során a Szolgáltató munkatársai vagy a Jegyző által megbízott személy az 
ingatlant lakottan találják, úgy a tulajdonos a közszolgáltatás díját visszamenőleg az adott negyedéves 
ciklus kezdetétől köteles megtéríteni. 
 
(3) Nem kell díjat fizetni akkor sem, ha a 22. § szerinti szilárd hulladékot a tulajdonos a saját járművével 
szállította, kivéve az építési törmeléket, amely 1 m3-ig díjmentes.  
 
(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a helyi közszolgáltatással 
kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a 
Szolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását. 

 
38. §  

 
(1) Az egynél több, de 12-t meg nem haladó számú társasházi ingatlantulajdonos a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást közösen is igénybe veheti. Ilyenkor az érintetteknek – a 
Szolgáltató részére címezve – írásban nyilatkozniuk kell, hogy a kötelező közszolgáltatás díját a közös 
képviselő köteles fizetni, aki egyben tartja a kapcsolatot is. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a közös 
képviselő nevét és lakcímét is.  
 

                                                        
1 Megállapította: 14/2010.(IX. 10.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2010. szeptember 15-től. 
2 Megállapította: 10/2011. (II. 25.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2011. február 25-től. 
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(2)1 A több lakást kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatás díját az épület tulajdonosa, társasház esetén a 
társasházi tulajdonostársak közössége, lakásszövetkezetek esetén a szövetkezeti lakástulajdonos-társak 
közössége köteles megfizetni. 

Amennyiben a társasházi lakástulajdonnal rendelkező tulajdonostársak közössége, lakásszövetkezetek 
esetén a szövetkezeti lakástulajdonos-társak közössége kéri, a Szolgáltató a lakástulajdonosokkal köti 
meg a szerződést. Ebben az esetben a szolgáltatás díja az egyes lakásokban lakók száma és a lakosonkénti 
4 liter/fő/nap hulladékmennyiség és ürítési gyakoriság alapján meghatározott elméleti edény méretnek 
megfelelő családi házas övezetre meghatározott ürítési díj. 
 
(3)2 Ha a tulajdonos a hulladékot a 13. § (3) bekezdése alapján a társasház gyűjtőkonténerébe helyezi el, 
akkor a szolgáltatásért a szolgáltató és a tulajdonos között a 13. § (3) bekezdése alapján megkötött 
megállapodásban foglalt mennyiség után köteles díjat fizetni. 
 
(4)3 Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak változását a tulajdonos (díjat fizető) haladéktalanul köteles írásban 
bejelenteni a szolgáltatónak. 

 
III. 

 
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

 
39. §4 

 
(1) A közterületek – ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is – szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról az önkormányzat a 40. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével a GAMESZ 
Szervezet útján gondoskodik, aki köteles a közterületen összegyűjtött és a hulladék-gyűjtő edényzetbe el 
nem helyezett közterületi hulladék elszállítására is. 
(2) A tisztántartást a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személyek részére – a Polgármesteri 
Hivatalnál előterjesztett kérelemre – a polgármester engedélyével a GAMESZ Szervezet saját költségén 
elvégzi.  
(3) A kérelem előterjesztésére jogosult az a  

a) 65 év feletti, 
b) rokkant,  
c) vagy orvosilag igazoltan megromlott egészségi állapotú  

személy, aki a mindenkori minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezik és nincs vele közös háztartásban 
élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére. 
 

40. § 
 

(1) A (2) bekezdésben foglaltakkal nem érintett tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtt, sarok 
ingatlan esetén az ingatlan előtti és melletti: 

 
a) járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, 
vagy az ingatlan mellett csak zöld sáv van, úgy az úttestig terjedő teljes terület, 

 
b) nyílt árok és ennek műtárgyai – a víz hordalékát összegyűjtő műtárgyak kivételével -, valamint a 
kérelmére engedélyezett és az általa megvalósított zárt csapadékvíz elvezető tisztántartásáról, föld és más 
hordalékanyag eltávolításáról. 
 
c)5 a két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy árjáró esetében a tisztántartási 
kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg. 
 
(2) A Széchenyi utca – Berzsenyi utca – Móra F. utca által körülzárt területen, a Széchenyi utca – 
Szigetvári utca – Dózsa Gy. utca és Hősök tere által körbezárt területen, a Múzeum közben, a Park 
utcában és a Posta közben, a Mikszáth utca Keleti oldalán levő, valamint a Ságvári utca – Mikszáth K. 
utca közötti területen az egyes épületek előtti és melletti járda, az úttesttől az épületekhez vezető járda, az 
                                                        
1 Megállapította: 10/2011. (II. 25.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2011. február 25-től. 
2 Megállapította: 43/2006.(XII. 15.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2007. január 1-től. 
3 Beiktatta: 43/2006.(XII. 15.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2007. január 1-től. 
4 Megállapította: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 
5 Beiktatta: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 
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épülethez tartozó parkoló, valamint az úttest mellett húzódó nyílt csapadékvíz elvezető árok és annak 
műtárgyai tisztán tartása a tulajdonos feladata. 
 
(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdés szerint tisztítandó terület terjedelmével kapcsolatban vita merül 
fel, úgy a polgármester dönt. 
 
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatok ellátása – a vegyes, illetve közös tulajdonban álló 
épületek, ingatlanok, továbbá a külön tulajdonú tömblakások esetében a tulajdonostársak kötelessége 
egyetemleges. 
 

41. § 
 

Az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság mentesítésére homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak használható. 
Bomló szerves anyag, szennyező vagy burkolatra káros anyag (pl: só) nem alkalmazható. 
 

42. § 
 

Közterületen, közterülethez kapcsolódó kapualjban, átjáróban az engedélyezett eseti rendezvények 
(búcsú, majális stb.) kivételével szeszesital fogyasztása tilos. 
 

43. § 
 

(1) A közterületek burkolatát, berendezési tárgyát, forgalomszabályozó berendezéseit, jelzéseit, 
növényzetét, az ingatlanok falát és kerítését beszennyezni tilos! 
 
(2) Aki a közterületet szándékosan vagy gondatlanul szennyezi, köteles a szennyező anyagot – felszólítás 
nélkül – saját költségén eltávolítani vagy eltávolíttatni. 
 

44. § 
 

A közterület reklám és hirdetés céljára történő igénybevételét az önkormányzat közterület-használatról 
szóló rendelete, az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokat pedig az állattartás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet szabályozza. 

 
 

IV.1 
 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 
 

44/A. §2 
 

Az ingatlantulajdonos köteles az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatban: 
a) az épület homlokzatát 2 m-es magasságig és a kerítést évente legalább kétszer letakarítani, 
b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett 

falragaszokat, festéseket folyamatosan eltávolítani, 
mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlant tisztántartani, gyommentesíteni, a járda és az úttest fölé 
benyúló ágakat, bokrokat megfelelően nyesni. 
 

44/B. §3 
 

(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell. 
 
(2)4 A városban és a városrészekben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a nyári 
időszakban (március 1-től október 31-ig) 8-18 óráig, téli időszakban (november 1-től február 29-ig) 8-15 
óráig az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartásával végezhető. 

                                                        
1 Beiktatta: 8/2002.(III. 28.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2002. április 1-től. 
2 Beiktatta: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 
3 Megállapította és számozását módosította: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 7. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 
4 Megállapította: 35/2012.(XI. 30.) számú rendelet 1. §-e. Hatályos: 2012. december 1-től. 
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(3)1  
 
(4) Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy olyan irányú 
légmozgás ne legyen, amely az 5. számú mellékletbe foglalt tűzszakaszok felé viheti a képződött füstöt, 
szikrát. 
 
(5) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének átmérője 1,5 
méternél nagyobb nem lehet. 
 

 
44/C. §2 

 
(1) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet. 
 
(2) Nem lehet avart, kerti hulladékot égetni továbbá a Petőfi utca páros oldala, a Sport utca mindkét 
oldala, a Kossuth utca páratlan oldala, a Marczali Henrik utca mindkét oldala, a Berzsenyi utca páratlan 
oldala az 1-5. házszámig, a Széchenyi utca páratlan oldala az 1-25. házszámig körbezárt területen; a 
Széchenyi utca páros oldala a 2-34. házszámig, a Szigetvári utca 1. szám, a Dózsa utca páratlan oldala és 
a Hősök tere által körbezárt területen. 

 
V.3 

 
A HULLADÉKRA ÉS A KÖZTERÜLETRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK 

TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK  
 

45. §  
 

(1) A hulladék gyűjtésével és elszállításával, továbbá a közterületek rendjével kapcsolatos kötelezettségek 
ellenőrzésének végzését a közterület-felügyelők és a jegyző által megbízott polgármesteri hivatal 
dolgozói végzik.  
 
(2) A város egész területére kiterjedő folyamatos ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:  
 

a) a közterület rendjét, tisztaságát, 
 

b) a magánszemélyek, gazdálkodó szervek, a város területén székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező jogi személyek, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
háztartási, egyéb szilárd hulladék gyűjtésére, tárolására és elszállítására vonatkozó 
kötelezettségük betartását,  

 
c) a hulladékgyűjtő edény meglétét, a tárolási helyét, állagát, rendeltetésszerű használatát, 

tisztaságát,  
 
d) a hulladékot szállító kötelezettségeinek betartását.  

 
 

(3) Az ellenőrzésre jogosultak a szabálysértési cselekményt lehetőség szerint előzzék meg, akadályozzák 
meg, és az elkövetőt a mulasztás pótlására határidő kitűzésével szólítsák fel, végezzék el a 
figyelmeztetését.  
 
(4) A már megkezdett szabálysértési cselekmény megszakítására és megszüntetésére – jogkörében eljárva 
– a közterület-felügyelő jogosult.  
 
(5) A közterület-felügyelő és a jegyző által (1) bekezdés szerint megbízott dolgozó az ellenőrzés során tett 
intézkedésekről az ellenőrzés napját követő munkanapon tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki dönt 
a további intézkedés szükségességéről.  
 
                                                        
1 Hatályon kívül helyezte: 35/2012.(XI. 30.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. december 1-től. 
2 Számozását módosította: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 7. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 
3 Számozását módosította: 8/2002.(III. 28.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2002. április 1-től. 
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SZABÁLYSÉRTÉS  
 

46. § 
 
(1)1 Aki ezen rendelet 6. §, 10 § (1) bekezdés, 11. § (2) és (3) bekezdés, 13. § (2)-(4) bekezdés, 14. §, 15. 
§, 16.§ (1) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 19. §, 20. §, 22. §, 23. §, 24. §, 26. §, 27. § (3) bekezdés, 28. §, 
29. §, 32. § (1)-(2) bekezdés, 34. § (6) bekezdés, 38. § (1)-(4) bekezdés, 40.§ (1), (2), (4) bekezdés, 41.§, 
42.§, 43.§ (1) bekezdésében, 44/A. §, 44/B. § és 44/C. §-ban foglalt rendelkezés bármelyikét megszegi, 
továbbá aki a város területén kívülről a város területére, de nem e rendeletben meghatározott 
telephelyekre hulladékot beszállít és a cselekmény más jogszabályba nem ütközik, szabálysértést követ el, 
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására az általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók.  

 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a polgármesteri hivatal arra feljogosított 
ügyintézője és a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.  
 

VI.2 
 

VEGYES, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

47. § 
 
(1) A települési szilárd és különleges hulladék kezelésére irányuló szerződés 2003. január 1 napján 
megszűnik, kivéve, ha azt a szerződő felek a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben, önkormányzat e 
rendeletében és külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelően 
módosították.  

 
(2) A 2001. január 1. előtt a felek által megkötött szerződésekre megszűnésükig vagy a felek általi 
módosításig a korábbi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a rendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott díj a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 23. § f) pontja szerint az alkalmazható 
legmagasabb díj.  

 
 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint módosított szerződések az eredeti szerződésben 
meghatározott időtartamig, de legfeljebb a módosítástól számított 10 évig maradnak érvényben.  
 
 

48. §  
 

A Szolgáltató köteles az 1. és 2. számú melléklet szerinti szerződési feltételekről és megváltozott 
kötelezettségekről a tulajdonosokat, a rendelet elfogadását követően – a hatályba lépés előtt is – helyi TV 
útján, vagy egyedi értesítéssel tájékoztatni.  

 
 

49. §  
 
A Szolgáltató tevékenységének ellátása során a képviselőtestület eseti engedélyével jogosult 
közreműködőt igénybe venni, aki a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység 
egyes feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett szakember állománnyal 
rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a Szolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.  
 
 

50. §  
 

A kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás 
költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különíteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem 
lehet finanszírozni.  
                                                        
1 Megállapította: 43/2006.(XII. 15.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2007. január 1-től. 
2 Számozását módosította: 8/2002.(III. 28.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2002. április 1-től. 
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51. §  
 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv., 
valamint az e törvény végrehajtására megjelent más jogszabályok  rendelkezései az irányadók. 
 
 

52. § 
 
(1) Az e rendelet 1.§-a, az 5.§ (1) és (3) bekezdése, a 8-9.§-ok 2001. szeptember 15-én, minden további 
rendelkezése 2002. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Az e rendelet rendelkezéseinek 2002. január 1-jén történő hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a települési szilárd és különleges hulladék kezeléséről szóló 22/1995.(IX. 21.) számú 
önkormányzati rendelet, valamint a köztisztaság fenntartásáról szóló 35/1995.(XII. 22.) számú 
önkormányzati rendelet, és az e rendeleteket módosító 8/1996.(III. 26.), a 21/1996.(XI. 27.), a 
21/1998.(XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá a 12/1998.(VIII. 27.) számú rendelet 2. és 3.§-
a, a 6/2000.(II.18.) számú rendelet 1. és 2.§-a, és a 10/2000.(IV. 21.) számú rendelet 1. és 3.§-a. 
 
(3)1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Dr. Árvai Zoltán s.k. 
polgármester jegyző 

 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: 
 
 
 
                                                                                                  Bödőné Dr. Molnár Irén 
                                                                                                               jegyző 

                                                        
1 Beiktatta: 24/2009. (IX. 04.) sz. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2009. október 1-től. 
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1. sz. melléklet a 24/2001. (IX. 14.) számú rendelethez 1 

 
 

É R T E S Í T É S  
 

a háztartási szilárd  hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről 
 
A Marcali Város Képviselőtestületének 24/2001.(IX. 14.) számú rendelete alapján a háztartási szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A rendszeres szilárd háztartási 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást a SAUBERMACHER-MARCALI KFT. végezheti 
kizárólagos jogosultsággal.  
 
A szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:  
 

a) A szolgáltató ismerete szerint a tulajdonos, tulajdonosi közösség által használt tárolótartály 
típusa és darabszáma 

 
50-60 literes (0,05 m3) tartály……….. …..db 
90 literes (0,11 m3 ) tartály……………….db 
110-120 literes (0,12 m3)  tartály ………..db  
240 literes (0,24 m3)  tartály……………..db 
1100  literes  (1,1 m3)   tartály……………db 

 
b) A tárolótartály ürítési gyakorisága: ………….alkalom/hét, 

ürítési napok:……………………………………………… 
 

c) A szolgáltatás díja:………………Ft/ürítés. 
 

d) A hulladékkezelő telep nyitva tartása : …….………………… 
 

e) A szolgáltató telefonszáma: ………………………………….. 
telefax száma:…………………………………. 
e-mail címe:………………………………….. 

 
 

f) A Szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálat helye:……….. 
ügyfélfogadás ideje:……….. 
 

g) Egyéb közlemények:  
 
 
Marcali,…………………………………….. 
 

…………………… 
   Szolgáltató” 

                                                        
1 Megállapította: 1/2011. (I. 21.) sz. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos: 2011. február 1-től. 
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2. sz. melléklet a 24/2001. (IX. 14.) számú rendelethez 
 
 
 

É r t e s í t é s  
 

a folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről 
 
 

 
 
A Marcali Város Képviselőtestületének 24/2001.(IX. 14.) számú rendelete alapján a 
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező.  
A folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást 
…………………………………………………………………………………………... 
Szolgáltató végezheti kizárólagos jogosultsággal. 
A szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást: 
 
a) a szolgáltatást …………….napjától folyamatosan végzi.  
b) a szolgáltatás díja:………….Ft/m3+ ÁFA 
c) Szolgáltató telefon, telefax száma: …………………….. 
d) egyéb közlemények 
 
 
 
 
Marcali, ………………………………….. 
 
 
 
 
 
                                                                                              ……………………………. 
                                                                                                           Szolgáltató 
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3. sz. melléklet a 24/2001. (IX. 14.) számú rendelethez1 

 
 
 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja  
 

(közszolgáltatási szemétdíj) 
 
 
 

1. Marcali Város Közigazgatási területén a helyi közszolgáltatás igénybevételének díját a gyűjtőtartályok 
számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani. 
 
 
2. A rendszeres gyűjtést szolgáló tartály legmagasabb egyszeri ürítési díja:  
 
 

1 DB 50-60 LITERES (0,05-0,06 M3) TARTÁLY EGYSZERI ÜRÍTÉSE 145,- Ft + ÁFA 

1 DB 90 LITERES (0,09 M3)  TARTÁLY EGYSZERI ÜRÍTÉSE                     185,- Ft + ÁFA 

1 DB 110-120 LITERES (0,11-0,12 M3)  TARTÁLY  (FÓLIAZSÁK) EGYSZERI ÜRÍTÉSE                       210,- Ft + ÁFA 

1 DB 240 LITERES (0,24 M3)  TARTÁLY   EGYSZERI ÜRÍTÉSE    475,- Ft +ÁFA 

1 DB 1100 LITERES (1,1  M3)   TARTÁLY   EGYSZERI ÜRÍTÉSE 2.795,- Ft+ÁFA 

 
 

Hulladékgyűjtő zsák (fóliazsák) díja:210,- Ft + ÁFA” 
 

                                                        
1 Megállapította: 1/2011. (I. 21.) sz. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos: 2011. február 1-től. 
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4. melléklet a 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez 1 

 
 
 
 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 
2012. január 1-től 

 
 
 
 
 

 
Marcali város közigazgatási területén keletkezett folyékony hulladék esetében fizetendő díj az alább 
meghatározott „közszolgáltatási díj” és a mindenkori hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti 
támogatással (a 2011. évben 100.-Ft/m3) csökkentett összeg. 
 
 

 SZÁLLÍTÁSI TÁVOLSÁG SZÁLL DÍJ. ÜRÍTÉS M
3 ÁRTALMATLANÍTÁS 

DÍJ 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

(NETTÓ FT)   
1. 0-5 km 2 600 1 975 3 575   

2. 5-10 km 4 160 1 975 5 135   
3. 0-5 km 2 600 2 1 950 4 550   
4. 5-10 km 4 160 2 1 950 6 110   
5. 0-5 km 2 600 3 2 925 5 525   
6. 5-10 km 4 160 3 2 925 7 085   
7. 0-5 km 2 600 4 3 900 6 500   
8. 5-10 km 4 160 4 3 900 8 060   
9. 0-5 km 2 600 5 4 690 7 290   

10. 5-10 km 4 160 5 4 690 8 850   
     

 
 

(A fenti „közszolgáltatási díj” az ÁFÁ-t nem tartalmazza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Megállapította: 42/2011.(XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. január 1-től. 
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5. sz. melléklet a 24/2001. (IX. 14.) számú rendelethez 1  
 
 
 

 
 
 

A tűzrakó hely és a védendő tűzszakasz között az alábbi távolságot kell tartani: 
 
 

 
Sorszám 

 

 
Tűzszakasz megnevezése 

 
Védőtávolság (méterben) 

1. Lakóépület, melléképület, pince épület, egyéb 
épület 

 

10 

2. Szalma és szálas takarmánytároló 
 

20 

3. Faáru (gömbfa, tüzifa, fűrészáru) 
 

14 

4. Propán-bután kistartály 5 m³-ig. I-es 
kategóriájú Propán-bután gázcseretelep 

 
 

A tartály palástjától, a 
cseretelep konténerétől  

25 

5. Közművek (gázfogadó, gázmérő, elektromos 
főkapcsoló, transzformátor stb.) 

 

25 

6. Fasorok, facsoportok 
 

20 

 
 
 

                                                        
1 Beiktatta: 8/2004.(III. 19.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2004. április 1-től. 


