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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

1/2011. (I. 21.) 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 

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének 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. § 

 

A Rendelet 7. §-a az alábbi (23) bekezdéssel egészül ki: 

„(23) Bio hulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti hulladék (pl. lenyírt fű, avar, stb.)” 

 

2. § 

 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) 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.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 10. § az alábbi (2) bekezdésekkel egészül ki: 

„(2) 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. 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.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(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 a 12 vagy ezt meghaladó lakásegységek használóinak 1100 

literes (1,1 m
3
) konténerben kell gyűjteni. 12 vagy ezt meghaladó lakásegység (társasház) esetén 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.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 
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„(3) 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) 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.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A szilárd hulladékot a társasházas (lakótelepi) övezetben heti két alkalommal (évi 104 ürítés), a város 

családi házas övezetében, a városrészekben 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 május, június, július, augusztus és szeptember 

hónapokban kéthetente, összesen 10 alkalommal el kell szállítania.”  

 

7. § 

 

A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) 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 szerinti alkalmi háztartási szilárd hulladék és (7) bekezdése 

szerinti egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék 500 kg/év mennyiségig térítésmentesen elhelyezhető.” 

 

8. § 

 

A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(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. 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.” 

 

9. § 

 

A Rendelet 26. §-a az alábbi (2)-(4) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A  Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkezett változásról az ingatlantulajdonost 

írásban értesíteni köteles. Az értesítés mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési 

szilárd hulladék keletkezésének tényét. 

(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.” 

 

10. § 

 

A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt írásban 

köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.” 

 

11. § 
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A Rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(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.” 

 

12. § 

 

A Rendelet 34. § (5) és (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és további (7) és (8) bekezdéssel egészül 

ki: 

„(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját negyedévente, számla ellenében köteles utólag megfizetni. 

(6) Az ingatlanon keletkező, illetve a gyűjtőtartályok mellé a Szolgáltató által térítés nélkül rendelkezésre 

bocsátott fóliazsákban, május 1. és szeptember 30 közötti időszakban kirakott helyi közszolgáltatás körébe 

tartozó 7. § (23) bekezdés szerinti bio hulladékot, a Szolgáltató köteles – többletdíj nélkül - elszállítani. 

(7) A szolgáltató a GAMESZ Szervezet által közterületről összegyűjtött és beszállított bio hulladékot köteles 

térítésmentesen átvenni. 

(8) A Szolgáltató az illegális hulladéklerakókon képződött hulladék lerakását kedvezményesen biztosítja. A 

kedvezmény mértéke, a mindenkori lerakási díj 80 %-a.” 

 

13. § 

 

A Rendelet az alábbi 34/A. §-al egészül ki: 

 

„34/A. § 

 

(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.” 

 



– 4 – 

 

14. § 

 

(1) E rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú 

melléklete lép, a Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 18. § (2) bekezdésének e) pontja, a 33. § 

(3) bekezdése, 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 önkormányzati rendelet. 

 

 

 

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

polgármester jegyző 
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1. sz. melléklet az 1/2011. (I. 21.) sz. rendelethez 

 

„1. sz. melléklet a 24/2001. (IX. 14.) számú rendelethez  

 

 

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 m
3
) tartály……….. …..db 

90 literes (0,11 m
3
 ) tartály……………….db 

110-120 literes (0,12 m
3
)  tartály ………..db  

240 literes (0,24 m
3
)  tartály……………..db 

                       1100  literes  (1,1 m
3
)   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” 
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2. sz. melléklet az 1/2011. (I. 21.) számú rendelethez 

 

„3. sz. melléklet a 24/2001. (IX. 14.) számú rendelethez 

 

 

 

 

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 M
3
) TARTÁLY EGYSZERI ÜRÍTÉSE 145,- Ft + ÁFA 

1 DB 90 LITERES (0,09 M
3
)  TARTÁLY EGYSZERI ÜRÍTÉSE                     185,- Ft + ÁFA 

1 DB 110-120 LITERES (0,11-0,12 M
3
)  TARTÁLY  (FÓLIAZSÁK) EGYSZERI ÜRÍTÉSE                                      210,- Ft + ÁFA 

1 DB 240 LITERES (0,24 M
3
)  TARTÁLY   EGYSZERI ÜRÍTÉSE    475,- Ft +ÁFA 

1 DB 1100 LITERES (1,1  M
3
)   TARTÁLY   EGYSZERI ÜRÍTÉSE 2.795,- Ft+ÁFA 

 

 

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

Jegyzője 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000 
F ax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 879/2011 

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 

a közterületek tisztántartásáról szóló  

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

1/2011. (I. 21.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 21. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a települési önkormányzatok kötelesek kötelezően ellátandó feladatként az 

ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervezni és 

fenntartani. 

A Hgt. pontosan meghatározza a közszolgáltatás tartalmát is, vagyis azt, hogy a közszolgáltatásnak legalább 

mely területekre kell kiterjednie: 

- a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon 

összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából 

történő rendszeres elszállítása, 

- a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése és működtetése. 

Az egyik legfontosabb kötelezettség, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 

hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan önkormányzati rendeletben állapítja meg többek között: 

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 

b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 

közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; 

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő 

jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra 

vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás 

igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit; 

e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladat- és 

hatáskört; 

f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, 

megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési 

helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 

A jelenlegi rendszerben a szolgáltató nem köteles külön szerződést kötni a lakosokkal. 

A jogviszony, a díjfizetési kötelezettség már azzal is létrejön, hogy a szolgáltató a teljesítést felajánlotta, vagyis 

készen áll a kirakott vagy akár ki nem rakott szemét elszállítására. 

Ha a szolgáltató mégis köt külön szerződést, akkor azt minden bizonnyal vagy azért teszi, mert a lakos például 

több edény közül választhat, vagy mert fontos számára a közvetlen kapcsolat. 
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A lakos is köteles igénybe venni a szolgáltatást, fizetnie pedig akkor is muszáj, ha nem tud annyi szemetet 

„termelni”, amennyivel a kukája megtelne. A díjakra vonatkozó jogszabályok és alkotmánybírósági határozatok 

is a keletkezett hulladék mennyiségével arányos díjfizetés mellett törnek lándzsát, ami a gyakorlatban többnyire 

azon bukik meg, hogy nem tudnak a mérést lehetővé tevő eszközöket beszerezni. 

A díjat úgy kell meghatározni, hogy az kevesebb hulladék keletkezését ösztönözzön, magyarul ne érje meg sok 

szemetet termelni. Ezért nem ösztönöz a kevesebb hulladék termelésére, a szelektív gyűjtésre az a gyakorlat, 

amely ingyenessé teszi a szolgáltatást, és a kommunális adóból fizetik ki a szolgáltatót. Vagyis van szemétdíj, 

csak azt az önkormányzat vállalta magára, míg a lakosnak semmiféle visszajelzése sincs arról, hogy mennyit 

fizet a szemetes szolgáltatásért.  

Az önkormányzat fizeti a különbözetet, mert a lakosoktól beszedett díj a legtöbb esetben nem fedezi a 

költségeket. 

A települési hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díját az önkormányzat képviselő-testülete a 

rendeletében meghatározott közszolgáltatással arányosan állapítja meg. 

A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy 

- alkalmas legyen a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és 

ráfordítások megtérülésének biztosítására, és 

- ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató 

kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére, és a hatékony 

hulladékgazdálkodásra. 

A díj megállapítása során közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás 

teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott, költségvetési és önkormányzati támogatást, a 

közszolgáltatás teljesítése folyamatában – a közszolgáltatónál – keletkező melléktermékek (pl. biogáz, 

komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő 

átadásból származó bevételt. Ezekkel a bevételi forrásokkal tehát a közszolgáltatási díjat csökkenteni kell. 

Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az említett szempontok alapján számított díjnál alacsonyabb 

mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. 

Abban az esetben, ha az önkormányzat – rendeletében szabályozott módon – díjkedvezményt vagy mentességet 

állapít meg, a felmerülő költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat – más forrásából – köteles 

megtéríteni 

A közszolgáltatási díj megállapítása az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek 

meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

esetén a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint 

meghatározott díja. 

Az egységnyi díjtételek – elkülönítve – tartalmazzák a települési szilárd hulladék esetében a hulladék 

begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének valamint az utógondozásra és monitorozásra is kiterjedő 

ártalmatlanításának költségeit. 

A fizetendő közszolgáltatási díj ennek alapján a települési szilárd hulladék esetében az egységnyi díjtétel és az 

ürítések mennyiségének, illetve gyakoriságának a szorzata. 

A gyakoriságot jogszabály, mégpedig a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet határozza meg. A rendelet szerint a bomló szerves 

anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet 

10. § (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, 

egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. 

Tekintve, hogy jelenleg a szállítás gyakoriságát szigorúan rögzíti a jogszabály, egyetlen módja van arányos, a 

lakossági és települési igényekhez igazodó díjfizetésnek: ha a gyűjtőedények nagyságát illetően a lakosoknak 

széles választék áll rendelkezésükre. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

A Rendelet értelmező rendelkezései közé beépítésre kerül a bio hulladék fogalma.  
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A 2. §-3. §-hoz 

 

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az 

ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből 

származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem 

vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak 

szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. Az ingatlantulajdonost a 

szolgáltatásért díjfizetési kötelezettség terheli. 

Ahhoz, hogy  a szolgáltató a számlázáshoz szükséges adatok birtokába kerülhessen a rendeletben ki kell 

mondani a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, 

születési helye és ideje, anyja neve, társasház esetén: közös képviselő neve, címe) kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket, az ingatlantulajdonos által kötelezően megadandó adatokat. 

 

A 4. §-5. §-hoz 

 

Az eddigi gyakorlat szerint a külterületi ingatlanokon, valamint belterületi ingatlanon esetenként keletkezett az 

ingatlantulajdonos ezen többlethulladékát az általa választott fóliazsákba helyezhette, melyet a Szolgáltató 

térítésmentesen elszállított. A Rendeletmódosítást követően ezen hulladék a Szolgáltató SAUBERMACHER-

MARCALI Kft.-től megvásárolt szürke színű, a Szolgáltató emblémájával ellátott fóliazsákban helyezhető el. A 

zsák díja a hulladékszállítás és ártalmatlanítás díját is tartalmazza. 

 

A 6. §-8. §-hoz 

 

A szilárd hulladékot eddig Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrészekből és a külterületről heti egy, a város 

többi területén pedig heti két alkalommal szállította el a szolgáltató. A módosítást követően változás következik 

be, a társasházas (lakótelepi) övezet kivételével a város családi házas övezetében a szolgáltatás mennyisége 

csökken, a heti kétszeri szállítás helyett heti egy alkalommal kerül sor a hulladék elszállítására. 

 

A bio hulladékot a Szolgáltató májustól szeptember végéig kéthetente elszállítja az általa térítésmentesen 

biztosított biozsákban. A Szolgáltató térítésmentesen ingatlanonként 10 zsákot biztosít évente.  

 

Továbbra is lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy az ingatlantulajdonos akár saját szállítóeszközzel is a 

lerakótelepre szállíthassa bizonyos hulladékát. Ez lehet a Rendelet 7.§ (23) szerinti bio hulladék mennyiségi 

korlátozás nélkül térítésmentesen, valamint a Rendelet 7. § (6) bekezdés szerinti alkalmi háztartási szilárd 

hulladék és (7) bekezdése szerinti egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék 500 kg/év mennyiségig 

térítésmentesen, e mennyiség felett lerakási díj ellenében lesz elhelyezhető.  

 

Változna a lomtalanítás rendszere, továbbra is két alkalommal biztosítana a Szolgáltató erre lehetőséget, de 

másként. 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. 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. Ezzel a 

megoldással megszűnik a városban a lomok kirakodása a közterületre, és megszűnne az abban való guberálás. 

 

 

A 9. §-10.§-hoz 

 

A Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésében, az ingatlantulajdonos az igénybevételben bekövetkezett 

változásról, bejelentési kötelezettséggel tartozik. A szolgáltató ezen kötelezettségének a rendelet 1. számú 

mellékletében szereplő minta alapján tehet eleget. Fontos hangsúlyozni, hogy mind a szolgáltató, mind az 

ingatlantulajdonos ezen kötelezettségének írásban kell, hogy eleget tegyen. 

 

 

A 11. §-12. §-hoz 
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A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan 

tulajdonosa a szolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  

A közszolgáltatás díját azon ingatlan tulajdonosának (birtokosának vagy használójának) kell megfizetni akinek 

az ingatlanán a hulladék keletkezik. A helyi szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás eddig díjtalan volt 

azoknak, akik a Marcali Városi Önkormányzat helyi adókról szóló rendelete alapján magánszemélyek 

kommunális adójának alanyai és fizetői, helyettük a közszolgáltatási díjat az önkormányzat fizette meg. A 

kommunális adó az utóbbi években már nem nyújtott fedezetet a közszolgáltatás díjára, ezért a képviselő-testület 

2010. december 20.-ai ülésén úgy döntött, hogy a jövőben a szilárd hulladék közszolgáltatás díját a lakosság 

közvetlenül a szolgáltató felé fizesse meg. 

A rendelet a Szolgáltató javaslata alapján - az adminisztrációs költségek (pl. postaköltség) csökkentése 

érdekében - a negyedévente történő számlázás, és fizetési kötelezettség megállapítását tartalmazza. 

Az eddigi gyakorlattól eltérően a kuka mellé kihelyezett hulladékot csak akkor viszi el a szolgáltató, ha az, az 

általa biztosított fóliazsákban kerül kihelyezésre.  

Az időszakosan képződött települési szilárd hulladék, ami a gyüjtőedényzetbe nem fér bele (többlet hulladék) a 

Szolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezhető el, a zsák ára 

tartalmazza a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét. 

Május 1. és szeptember 30 közötti időszakban a családi házas övezetben lévő ingatlanokon keletkezet un. bio 

hulladék a szolgáltató által térítés nélkül biztosított, környezetben lebomló fóliazsákba helyezhető, melyet a 

szolgáltató hulladékszállítási napokon (kéthetente) térítés nélkül elszállít. 

A rendeletbe beépítésre kerül, hogy a közterületen képződő, és az illegális lerakóhelyeken (város szélén, hegyi 

utak mentén) lerakott hulladékot a Szolgáltató milyen feltételekkel köteles a GAMESZ Szervezettől átvenni. A 

javaslat szerint a közterületen képződő bio hulladékot térítésmentesen vegye át a Szolgáltató, mivel ezt tovább 

hasznosíthatja. Az illegálisan képződő elhagyott hulladék kedvezményesen legyen lerakható, a kedvezmény 

mértéke a mindenkori lerakási díj 80%, ami 2011. évre a 8000 Ft/tonna helyett 1600 Ft/tonna.  

 

A 13. §-hoz 

 

A rendeletbe beépítésre kerülnek a díjfizetéssel, számlázással, hátralékkal, és annak behajtásával kapcsolatos 

szabályok. A dőlt betűs rész a Hulladékgazdálkodási törvényből idézett szöveg, kötelezően alkalmazandó. 

 

A 14. §-hoz 

 

A Rendelet 2. számú mellékletében kerül megállapításra a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás igénybevételének lakosság által fizetendő díja. 

 

A Hgt 25. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell 

meghatározni, külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelembe véve a következőket: 

a) a közszolgáltatás jellege, 

b) a kezelt hulladék mennyisége és minősége, 

c) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen 

belül a szállítás, begyűjtés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás költségei, 

d) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, ennek keretében különösen a szolgáltatás 

megkezdését megelőzően felmerülő, a szolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségei, ártalmatlanítás 

esetében a kezelő létesítmény bezárásának költségei, lerakó esetén a bezárást követő utógondozás és a harminc 

évig történő monitorozás költségei. 

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 javaslatát, mely az előterjesztés mellékleteként kiküldésre kerül.  

A rendelet módosítását 2011. február 1. napjával javasoljuk hatályba léptetni.  

 

Marcali, 2011. január 17. 

 

                                                                                              Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                                                              jegyző 

 


