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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (I. 20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról,
a közterületek tisztántartásáról szóló
24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marcali Város Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:
1. §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(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 Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) rendelkezés lép, és az eredeti (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre módosul:
„(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)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. §
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 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.”
4. §
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A Rendelet 34. § (6) és (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) 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) 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.”
5. §
E rendelet a 2012. február 1-én lép hatályba, és 2012. február 2-án hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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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.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA
A rendelet módosítására a Szolgáltató több változatot tartalmazó javaslatot készített elő:
- A családi házas ingatlanok esetén nincs változás az ürítési gyakoriság tekintetében.
- A tömblakások esetén az egyenlőbb teherviselés érdekében több kalkuláció is készült:
o I/A és II/A változat heti kétszeri ürítéssel számol (évi 104 ürítés), marad az elméleti 60 és 120
literes edényméret
o I/B és II/B változat heti kétszeri ürítéssel számol (évi 104 ürítés), de 30 és 60 literes elméleti
edénymérettel
o I/C és II/C változat hat hónapig heti kétszeri, hat hónapig heti egyszeri ürítéssel számol (évi 78
ürítés), marad az elméleti 60 és 120 literes edényméret.
A I. változatnál csak ürítési díj van, míg a II. változat tartalmaz rendelkezésre állási díjat (melyet a szolgáltatást
szüneteltetőknek is meg kell fizetni) és tartalmaz ürítési díjat.
A 24/2001. (IX. 14.) sz. helyi hulladékrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete tartalmazza a szilárd
hulladék közszolgáltatás igénybevételi díjait.
A Szolgáltató által benyújtott díjjavaslat mintegy 74 millió Ft árbevétellel és egységnyi Ft/liter díjjal
számol.
Az „A” változat nem oldja meg a társasházban lakók problémáját, miszerint a heti kétszeri ürítés miatt kétszeres
díjat kell fizetniük ugyanannyi hulladék elszállítására, mint a családi házas ingatlantulajdonosoknak, ezért nem
támogatom e javaslatot.
A „B” változat megoldja a társasházban lakók problémáját, mivel az elméleti edényméretet a szállítási
gyakoriság figyelembevételével lecsökkenti 30 literesre (ahol 1-2 fő lakik) és 60 literesre (ahol kettőnél többen
laknak), így a szállítási gyakoriságot figyelembe véve igazodik a ténylegesen képződő hulladék mennyiségéhez.
Ez a változat azonban a családi házas ingatlanok esetén 32-82 %-os díjemelést jelentene, hiszen a szolgáltató a
társasházaknál kieső bevételt ráosztja a családi házas ingatlanokra. Ez a változat összhangban van a hatályos a
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.
10.) EüM rendelettel (a továbbiakban EüM rendelet), amely a gyakoriságot 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.
A javaslatot a drasztikus emelés miatt nem tartom támogathatónak.
A „C” változat szerint a társasházak esetén – figyelmen kívül hagyva az EüM rendeletet – lecsökkenti a szállítási
gyakoriságot 104-ről 78-ra. Azon társasházi lakások tulajdonosai, ahol maximum 2 fő lakik, azoknak ezzel a
konstrukcióval 17-20%-al kevesebb díjat kellene fizetniük, de ahol kettőnél többen laknak a csökkenés csak
alapdíj bevezetése esetén mutatkozik, de így is az aránytalanság a családi és tömblakások között javul. A
Szolgáltató által benyújtott javaslatot a drasztikus emelés miatt nem tartom támogathatónak
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Az előterjesztői javaslat bázisnak tekinti a Képviselő-testület által elfogadott 2011. évre megállapított
díjtételeket, és a 4,2 %-os infláció mértékével javasolja megemelni a szilárd hulladék közszolgáltatás díját.
A társasházak esetén a képződő hulladék mennyiségének figyelembevételével és az EüM rendelet áprilistól
szeptemberig (6 hónap) történő alkalmazásával, javasolja lecsökkenti a szállítási gyakoriságot 104-ről 78ra, így az aránytalanság a családi és tömblakások között javul. A Mellékletben szereplő díjtétel elfogadása
esetén a lakótelepi ingatlantulajdonosok által fizetendő díjcsökkenés mértéke nem kerülne visszaosztásra
a családi házas ingatlantulajdonosokra, így a Szolgáltató mintegy 5,5 millió Ft ellentételezésre tarthat
igényt.
A Rendelet módosítását az előterjesztői javaslat szerint készítettük el.
Az 1. §-hoz
A társasházak esetén javasoljuk lecsökkenti a szállítási gyakoriságot 104-ről 78-ra, így az aránytalanság a
családi és tömblakások között javul. Javasoljuk, hogy a Rendelet tegye kötelezővé a Szolgáltató számára a
lebontott karácsonyfa elszállítását. Jelenleg a Szolgáltató zöld hulladékot áprilistól novemberig szállítja el. A
rendelet 2011. januári módosítás előtt ez nem okozott problémát, mivel addig a Szolgáltatónak minden
kihelyezett hulladékot (többletdíj nélkül) el kellett szállítania.
A 2. §-hoz
A Szolgáltató javaslatára került be azon rendelkezés, hogy ne élhessen ingyenes lomtalanítási igénnyel, akinek
90 napot meghaladó díjtartozása van.
A 3. §-hoz
Szintén a Szolgáltató javaslatára került be, hogy a lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék 500
kg/év mennyiségig, az esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék (pl. építési törmelék) 1000 kg/év
mennyiségig térítésmentesen elhelyezhető. Eddig mind az alkalmi háztartási hulladék, mind az egyéb (nem
háztartási) szilárd hulladék 500 kg/év mennyiségig volt elhelyezhető térítésmentesen.
A 4. §-hoz
A Szolgáltató bio hulladék többletdíj nélküli elszállítási kötelezettségét 16 alkalomról 18 alkalomra bővíti Az
eddigi áprilistól novemberig tartó időszakot kiterjeszti a december hónapra (a falevelek gyűjtése miatt), és a
fenyőfa térítés nélküli elszállításának kötelezettségét is előírja a Szolgáltató számára.
A módosítás a közterületen lévő zöldterület nagyságához igazodva javasolja megállapítani a Polgármesteri
Hivatal által biztosított bio zsákok mennyiségét. Kikerül a rendelkezésből a saroktelek megjelölése, és minden
megkezdett 60 m2 zöldterület után 1-1 plusz zsák biztosítását javasoljuk ürítésenként.
Amennyiben a képviselő-testület kéttényezős díj elfogadását javasolja, úgy módosítani szükséges a Rendelet 37.
§ (2) bekezdését az alábbiak szerint:
„(2) A tulajdonosnak csak rendelkezésre állási díjat kell fizetni, nem kell ürítési 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.”
Az 5. §-hoz
Az „A” változatban az előterjesztői javaslat szerinti 4,2%-os emelés miatt változik a melléklet, a Pénzügyi,
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján készítettük el a „B” változatot – miszerint a bizottság
a díjemelést nem támogatta – a Rendelet melléklete nem változik. [A képviselőtestület a 3. sz. melléklet
megváltoztatását nem támogatta, ezért az elfogadott szövegben az 5. § a hatályba léptető rendelkezést
tartalmazza.]
A 6. §-hoz [az elfogadott változatban 5. §]
A rendeletet 2012. február 1-ével javasoljuk hatályba léptetni.
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Marcali, 2012. január 12.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

