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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 szóló 
24/2001. (IX. 14.) számú rendeletének módosításáról 

 
Marcali Város Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú rendelete (továbbiakban: 
Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 8. §-a és az azt megelőző alcím, valamint a 9. §-a. 
 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a települési szilárd és  folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 

a közterületek tisztántartásáról szóló 
24/2001. (IX. 14.) számú rendeletének módosításáról szóló 

34/2011. (X. 21.) önkormányzati rendeletének 
 
 

I N D O K O L Á S A  
 
A 24/2001. (IX. 14.) számú helyi hulladékrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. és 9. §-a a hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázat eljárási szabályait tartalmazza. 

Ezen §-ok a Rendelet 2001. évi megalkotása óta nem változtak. Ugyanakkor azok a felsőbb jogszabályok, 
amelyeken a helyi rendeletnek e pályázati eljárásra vonatkozó szabályai alapulnak, 2004-ben jelentősen 
módosultak, ill. hatályon kívül lett helyezve. 

2004-ben ugyanis az új közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.), ill. az európai uniós csatlakozáshoz 
kapcsolódó új hazai közbeszerzési rendszer életbe lépésével a hulladékgazdálkodási törvényben előírt 
közszolgáltató pályázati rendszer, valamint az ezen pályázati rendszer részletszabályait megállapító 241/2000. 
(XII. 23.) Korm. rendelet túlhaladottá vált. A hulladékgazdálkodási törvény (2000. évi XLIII. tv.) megfelelően 
módosításra került: a közszolgáltató kiválasztására vonatkozó a pályázati rendszer helyett közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettsége került a törvény szövegébe. A fentebb már említett 241/2000. (XII. 23.) Korm. 
rendelet pedig hatályon kívül lett helyezve, és helyébe a jelenleg is hatályos 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 
lépett, ami a hulladékkezelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás speciális szabályait tartalmazza azzal, 
hogy főszabályként a közbeszerzési törvényt kell alkalmazni. 

A Rendelet 8-9. §-aiban szabályozott pályázati rendszer tehát 2004-ben megszűnt. E pályázati rendszer helyett a 
hulladékkezelő közszolgáltató kiválasztására 2004 óta már a közbeszerzési törvénynek ill. az európai unió 
közbeszerzési irányelveinek előírásait kell alkalmazni – természetesen csak akkor, ha a szerződés értéke a 
közbeszerzési értékhatárt eléri. 

Ennek alapján szükségessé vált a Rendelet 8-9. §-ainak hatályon kívül helyezése. A közszolgáltató kiválasztására 
tehát a mindenkori közbeszerzési törvényt kell alkalmazni, helyi rendeletben pedig tilos a közbeszerzési 
törvénytől eltérő szabályokat, avagy a törvényben előírtakat tovább részletező szabályokat megállapítani. 
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