
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

36/2009. (XII. 23.) számú 

 

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 rendelet módosításáról 

 

 

1. §  

 

 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14. ) számú rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 33. § (2) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 

melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1)  E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 

14.) számú rendelet módosításáról szóló 29/2008.(XII. 12.) számú önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k.                                                            Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

  polgármester                                                                         jegyző 
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Melléklet a 36/2009. (XII. 23.) számú rendelethez 

 

„3. számú melléklet 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének  

2010. évi díja  

 

(közszolgáltatási szemétdíj) 

24/2001. (IX. 14.) számú rendelet  

3. számú melléklete 

 

 

 

 

 

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 literes (0,05 m
3
)  tartály   egyszeri ürítése  311 Ft + ÁFA 

 

1 db  110 literes (0,11 m
3
)  tartály (fóliazsák) egyszeri ürítése                      684 Ft + ÁFA 

 

1 db  120 literes (0,12 m
3
)  tartály  egyszeri ürítése                                       746 Ft + ÁFA 

 

1 db  240 literes (0,24 m
3
)  tartály   egyszeri ürítése    1.492 Ft+ÁFA 

 

1 db  360 literes (0,36 m
3
)  tartály   egyszeri ürítése 2.238 Ft+ÁFA 

 

1 db 1100 literes (1,1  m
3
)   tartály   egyszeri ürítése 6.840 Ft+ÁFA 

 

„ 
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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

             JEGYZŐJE 

8701 Marcali, Rákóczi utca 11. 

       Telefon: 85/501-006. 

    Telefax: 85/501-055 Pf:5. 

 

Ügyiratszám:17187/2009. 

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

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

tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú rendelet módosításáról szóló 36/2009. (XII. 23.) számú 

rendelethez 

 

1. §-hoz 

 

A Rendelet 33. §-a alapján a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató részére közszolgáltatási 

díjat köteles fizetni.  

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátását a 

SAUBERMACHER-MARCALI Kft. végzi 2005. január 1-től 2014. december 31-ig. A 

szolgáltató a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjára vonatkozóan 

becsatolta a helyi közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek változásáról szóló számítást, és 

a 2009. évi költségei alapján elkészítette az önköltségelemzéssel alátámasztott díjemelési 

javaslatát, mely az indokolás mellékleteként csatolásra került. 

 
A rendszeres, gyűjtést szolgáló tartály, fóliazsák legmagasabb egyszeri ürítési díjának változása:  

                                                                                                      

  2009. évi díj 2010. évi díj 

 

1 db  50 literes (0,05 m
3
 )  tartály egyszeri 

ürítése  

 298 Ft + ÁFA 

 

 311 Ft + ÁFA 

 

1 db  110 literes (0,11 m
3
) tartály 

(fóliazsák)egyszeri ürítése  

 656 Ft + ÁFA 

 

 684 Ft + ÁFA 

 

1 db 120 literes (0,12 m
3
) tartály egyszeri 

ürítése  

 715 Ft + ÁFA 

 

 746 Ft + ÁFA 

 

1 db 240 literes (0,24 m
3
) tartály egyszeri 

ürítése  

1.430 Ft+ÁFA 

 

1.492 Ft+ÁFA 

 

1 db  360 literes (0,36 m
3
) tartály egyszeri 

ürítése  

2.146 Ft+ÁFA 

 

2.238 Ft+ÁFA 

 

1 db 1100 literes (1,1 m
3
) tartály egyszeri 

ürítése  

6.558 Ft+ÁFA 

 

6.840 Ft+ÁFA 

 

                                                                                                                          

1 m³ hulladék gyűjtése, ártalmatlanítása 2009. évben 5. 962 Ft volt.  

Az emelést követően 2010. évben 6.218 Ft, ami 4,3 % díjemelést jelent. 
 

2. §-hoz 

 

A rendelet módosítását 2010. január 1. napjával javasoljuk hatályba léptetni.  

 

Marcali, 2009. december 1. 

 

                                                                                           Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                                                          jegyző  


