
Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

Marcali  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a)  pontjában,  valamint  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdés  19.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket
rendeli el:

1. §

A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.(XII.20.)
önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1)  Marcali  város  területén  a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladékok gyűjtését,  szállítását  és
kezelését  a  közszolgáltatási  szerződés  alapján  jogosult  szolgáltató  a  DBR  Dél-Balatoni  Régió
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (8600  Siófok,  Papfődi  utca  3.)  alvállalkozójaként  az
MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi. A
vegyesen  és  elkülönítetten  gyűjtött  települési  hulladék  ártalmatlanításáról  és  hasznosításáról  a
Szolgáltató gondoskodik az a)-c) pontokban feltüntetett módon:

a) A  Szolgáltató  a  Mecsek-Dráva  Hulladékgazdálkodási  Program  (KEOP  1.1.1.)  pályázat
keretében  létesült  Mechanikai  Biológiai  Hulladékkezelő  mű  létesítményt  üzemelteti.  A
Szolgáltató a kezelési engedélyében meghatározott típusú hulladékot köteles a létesítménybe
szállítani.

b) A Szolgáltató  üzemelteti  a  Mecsek-Dráva  Hulladékgazdálkodási  Program  (KEOP 1.1.1.)
pályázat  keretében  létesült  Hulladékgyűjtő  udvart,  biztosítja  a  hulladékgazdálkodási
engedélyben meghatározott hulladékok átvételét.

c) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok kezeléséről a Szolgáltató a hulladékhierarchia
figyelembevételével  az  összességében  legjobb  környezeti  eredményt  biztosító  megoldást
választva  gondoskodik,  amellyel  elősegíti  a  hasznosítási  és  ártalmatlanítási  célkitűzések
megvalósítását.”

2. §

A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.(XII.20.)
önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  települési  hulladékot  a  külterületen  szabvány  szerinti,  tetővel  ellátott  hulladékgyűjtő
edényzetben, vagy a Szolgáltató által térítés ellenében biztosított fóliazsákban, míg a város más
területén szabvány szerinti, tetővel ellátott hulladékgyűjtő edényzetben kell gyűjteni. A szükséges
gyűjtőedény  méretét,  a  szükséges  konténerek  számát  a  10.  §  (1)  bekezdését  alapul  véve  kell
meghatározni azzal, hogy a gyűjtőedény mérete nem lehet kisebb 60 literesnél.”
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3. §

A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.(XII.20.)
önkormányzati rendelet 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az 1. mellékletben felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedények rendszeres
tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról és fertőtlenítéséről a Szolgáltató köteles gondoskodni.”

4. §

A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.(XII.20.)
önkormányzati rendelet a következő 14/A. alcímmel egészül ki:

„14/A. 14/A. Közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések
köre

40/A. §

(1) A Városi Rendészet dolgozói rendszeres területbejárást végeznek a település közterületein az
elhagyott hulladék felderítése érdekében.

(2)  A jegyző  a  tudomására  jutott  elhagyott  hulladék  vonatkozásában  eljárást  kezdeményez  az
illetékes hatóságnál.

(3)  A  közterületen  elhagyott  hulladék  összegyűjtéséről,  elszállításáról  és  kezeléséről  az
önkormányzat  megrendelése  alapján  a  Marcali  Városi  Önkormányzat  GAMESZ Szervezete,  az
intézményi  technikai  feltételek  hiánya  esetén  az  MTKSZ  Marcali  és  Térsége  Közszolgáltató
Nonprofit Kft. gondoskodik a megrendelést követő 15 napon belül.”

5. §

A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.(XII.20.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.(XII.20.)
önkormányzati rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében az „a közterület-használó” szövegrész helyébe az „az ingatlanhasználó”
szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében az „a (2)” szövegrész helyébe az „a 11. § (2)” szöveg,
c) 13.  § (1)  bekezdésében a „tulajdonosok” szövegrész helyébe az „ingatlanokon keletkező”

szöveg,
d) 13.  §  (2)  bekezdésében  az  „a  lakosságot”  szövegrész  helyébe  az  „az  ingatlanhasználót”

szöveg,
e) 14.  §  (1)  bekezdés  záró  szövegrészében  az  „a  kihelyező”  szövegrész  helyébe  az  „az

ingatlanhasználó” szöveg,
f) 15. § (3) bekezdésében az „Aki az” szövegrész helyébe az „Az az ingatlanhasználó, aki az”

szöveg,

2



g) 16.  §  (2)  bekezdésében az  „ingatlantulajdonos”  szövegrész  helyébe  az  „ingatlanhasználó”
szöveg,

h) 18.  §-ában  a  „tulajdonosa  (üzemeltetője,  használója)”  szövegrész  helyébe  a  „tulajdonosa,
üzemeltetője, használója” szöveg,

i) 19. § (5) bekezdésében az „Az ügyfélszolgálatán” szövegrész helyébe az „A 8700 Marcali,
Dózsa György utca 1. szám alatti  ügyfélszolgálaton” szöveg, az „a honlapján” szövegrész
helyébe az „a https://mtksz.hu honlapján” szöveg és a „Hulladék tv.” szövegrész helyébe a
„Ht,” szöveg,

j) 19.  §  (6)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  az  „ingatlantulajdonos”  szövegrész  helyébe  az
„ingatlanhasználó”  szöveg  és  az  „ingatlantulajdonost”  szövegrész  helyébe  az
„ingatlanhasználót” szöveg,

k) 19.  §  (7)  bekezdésében az  „ingatlantulajdonos”  szövegrész  helyébe  az  „ingatlanhasználó”
szöveg, az „ingatlantulajdonosnak” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználónak” szöveg és
az „ingatlantulajdonostól” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználótól” szöveg,

l) 20. § (2) bekezdésében a „Hulladék tv” szövegrész helyébe a „Ht” szöveg,
m) 20. § (7) bekezdés b) pontjában a „Hulladék tv” szövegrész helyébe a „Ht” szöveg,
n) 22. §-ában az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg,
o) 26. § (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó”

szöveg,
p) 30.  §  (1)  bekezdésében  az  „a  gyűjtőedényzet  tulajdonosa”  szövegrész  helyébe  az  „az

ingatlanhasználó” szöveg,
q) 30.  §  (2)  bekezdésében  az  „a  gyűjtőedényzet  használója”  szövegrész  helyébe  az  „az

ingatlanhasználó” szöveg,
r) 33. § (1) bekezdés a) pontjában az „a lakosság” szövegrész helyébe az „az ingatlanhasználó”

szöveg
lép.

7. §

Hatályát  veszti  a  települési  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.
(XII.20.) önkormányzati rendelet

a) 2. alcíme,
b) 7. § (3) bekezdése,
c) 10. § (2) bekezdésében az „(a zsák díja)” szövegrész,
d) 13. § (1) bekezdésében az „(évi 104 alkalommal)” szövegrész és az „(52 ürítés)” szövegrész,

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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1. melléklet

„Hulladékgyűjtő szigetek, gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő udvar

1. Berzsenyi utca 5.

2. Berzsenyi utca 90.

3. Berzsenyi utca. 92-94.

4. Berzsenyi utca 1926/115 hrsz

5. Csomós Gergyely utca 5.

6. Dózsa György utca 7.

7. Dózsa György utca 9.

8. Dózsa György utca 11-13.

9. Gábor Áron utca 1601/16 hrsz

10. Katona József utca Csomós Gergely utca sarok

11. Mikszáth Kálmán utca 8.

12. Mikszáth Kálmán utca 9.

13. Móra Ferenc utca 1.

14. Múzeum köz 4-10.

15. Múzeum köz 12-18.

16. Múzeum köz 1609/26 hrsz

17. Park utca 1-3.

18. Park utca 8-14.

19. Posta köz 3.

20. Rákóczi utca 6-10.

21. Rákóczi utca 25-27. 

22. Széchenyi utca 14-20.

23. Széchenyi utca 22-28.

24. Széchenyi utca 23-25.

Hulladékgyűjtő udvar:
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Marcali, Ziehl-Abegg utca 7. (2628/23 hrsz)”
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Általános indokolás

A Somogy  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Törvényességi  Felügyeleti  Osztály  (a
továbbiakban:  Kormányhivatal)  az  SO/03/00972-1/2021.  számú levelében  a  Képviselő-testület
2019.  decemberi  testületi  ülésén  elfogadott  és  azóta  három alkalommal  módosított  települési
hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatásról  szóló  34/2019.  (XII.  20.)  önkormányzati
rendeletére (a továbbiakban: Rendelet) törvényességi felhívást tett, miután a legutóbbi 12/2021.
(III.12.)  módosító  önkormányzati  rendelet  hatályba  lépését  követően  a  társasházak
hulladékszállításási  díj  fizetésével  összefüggésben  a  Kormányhivatalhoz  közérdekű  bejelentés
érkezett.
 
A  törvényességi  felhívást  megvizsgálva,  az  2.)-9.)  pontokkal  egyetértve  javításokat,
pontosításokat eszközöltünk.

A törvényi felhívás mellett a Rendelet kiegészítésre került a hulladék jogellenes elhelyezésével,
illetve  elhagyásával  kapcsolatos  szabályokkal  a  hulladékelhagyási  magatartások  intenzívebb
szankcionálása érdekében, továbbá ismét felülvizsgálatra kerültek a hulladékgyűjtő szigetek az
elmúlt időszakban.

A Rendelet módosítását kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.

 

Részletes indokolás

1-3. § 

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX törvény (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről
szóló  61/2009.  (XII.28.)  IRM  rendelet  (a  továbbiakban:  IRM)  szabályainak  való  megfelelés
érdekében szövegpontosítást tartalmaz.

4. § 

 
2021. március 1-jétől a hulladékról szóló 2021. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.)
megújultak a hulladék jogellenes elhelyezésével,  illetve elhagyásával kapcsolatos szabályok „a
hulladékelhagyási magatartások intenzívebb szankcionálása érdekében”. Az ingatlan tulajdonosát
fokozott felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzése érdekében. Ha a
hulladék  tulajdonos  vagy  korábbi  birtokos  ismeretlen,  az  elhagyott  hulladék  felszámolásának
kötelezettsége ellenkező bizonyításig azt az ingatlan tulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a
hulladékot  elhelyezték  vagy elhagyták.  Az ingatlan tulajdonosa mentesül  a  felelősség alól,  ha
megtett  minden  tőle  elvárható  intézkedést,  hogy  a  hulladék  elhelyezését  vagy  elhagyását
megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi
birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét.  A Ht.  33.  §-a kiegészült  az
alábbi  (4)  bekezdéssel:  „(4)  A települési  önkormányzat  önkormányzati  hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Mötv. 13. § (1)
bekezdés  5.  pontjában foglalt  köztisztasági  feladatok ellátásának,  azon belül  is  a  közterületen
elhagyott  hulladék  felszámolásával  összefüggő  kötelezettsége  alól.”  Ezzel  összefüggésben  a
települési önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendeletben kell megállapítania az
elhagyott  hulladék felszámolásához szükséges helyi  intézkedések körét (35.  § (1) bekezdés h)
pont).
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5. § 

Az  elmúlt  időszakban  ismét  felülvizsgálatra  kerültek  a  hulladékgyűjtő  szigetek  és  azokon  a
helyeken  ahol  a  gyakorlat  alapján  nem  volt  indokolt  vagy  közlekedési,  településképi  és
közegészségügyi szempontból aggályos volt a fenntartásuk, ott megszüntetésre kerültek, illetve a
lakosság kérésére újak kerültek kiépítésre. A Rendelet módosítása során a hulladékgyűjtő szigetek
aktualizálásra kerültek.

6. § 

A Jat. és az IRM szabályainak megfelelő javításokat, pontosításokat tartalmazza.

7. § 

Hatályon kívül helyezéseket tartalmaz.
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