
Marcali Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
F ax: 85/501-055 

 

számú előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

/2017. (……) 

 

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E  

 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló  

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  

9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 

ingatlanhasználónak többlet vegyesen gyűjtött háztartási hulladéka keletkezik – és az (1) 

bekezdés szerint megválasztott nagyságú gyűjtőedénybe 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) megegyezik a 120 literes gyűjtőedény 

ürítési díjával." 

 

2. § 

 

A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A települési hulladékot a társasházas (lakótelepi) övezetben heti két alkalommal (évi 104 

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 Polgármester – a Szolgáltató véleményét kikérve – állapítja meg. A Szolgáltatónak a 

biohulladékot március 1. és december 15. között kéthetente, összesen 20 alkalommal, 

valamint a lebontott karácsonyfát el kell szállítania.” 
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3. § 

 

A Rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4)  Amennyiben a 36. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott ingatlanokon belüli az egyes 

ingatlanhasználókra felosztott közszolgáltatási díj  meghaladja a 2013. július 1-jét követően 

fizetendő díjat az új elosztás miatt, a rezsicsökkentés biztosítása érdekében ezen ingatlanok 

esetén a önkormányzat a többletköltséget költségvetésében 2018. január 1-től 2018. június 30-

ig  biztosítja/átvállalja.” 

 

4. § 

 

 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

 Polgármester Címzetes Főjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. ………………. 

  Bödőné dr. Molnár Irén 

   Címzetes Főjegyző 
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Ügyiratszám: 3594/4/2017. 

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló  

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

/2017. (…………) önkormányzati rendelet  

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A hulladékgazdálkodási feladatot ellátó közszolgáltató a 2017. évi beszámolójában 

kezdeményezte a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítását: 

 

1. Javaslom a helyi rendelet kiegészítését akként, hogy az a külterületi ingatlanhasználók 

52-szeri szolgáltatás-igénybevételi kötelezettségén felül a rendszeres díjfizetési 

kötelezettségét is tartalmazza. Így a külterületi ingatlanhasználó rendszeresen megkapná a 

közszolgáltatási díjszámlát a Koordináló szervtől a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján. 

Amely külterületi ingatlanhasználó igényli, az ügyfélszolgálaton a szürke zsákot 

adategyeztetést követően át tudná venni. Ezzel a Ht. 38. § (1) bekezdése érvényesíthető volna. 

A szolgáltatás egyéb feltételei (pl. szüneteltetés) a családi házas övezethez hasonlóan lenne 

kezelhető.  

 

Nem kell a rendeletet módosítani, a rendelet hatálya jelenleg is kiterjed a külterületi 

ingatlanhasználókra. Segítségként megadjuk a külterületen állanó lakcímmel 

rendelkezők listáját. 

 

2. Javaslom, hogy a biológiailag lebomló anyagból készült, a zöldhulladék gyűjtésére 

szolgáló, barna színű zsákokat az Ügyfelek részére a csomagolóanyag árának megfizetése 

ellenében biztosítsa a társaságunk, ezzel az értékesítés nem hulladékgazdálkodási 

tevékenység lesz; a zsák ára nem hulladékgazdálkodási közszolgáltatás árbevételének 

minősül.  

A javasolt változás előnyei:  

- az Ügyfél bruttó 250 Ft helyett bruttó 100 Ft-ért jut a barna színű zsákhoz (ez éves szinten a 

Marcali lakosoknak összesen bruttó ~300.000 Ft megtakarítást jelent)  

- a közszolgáltatónak megtérül a zsákok beszerzési ára és a kapcsolódó szállítási és egyéb 

költsége.  

 

A Rendelet 9. §-át módosítjuk, így az ingatlanhasználó a többlet vegyesen gyűjtött 

háztartási hulladéka számára megvásárolt szürke hulladékgyűjtő zsákért fog a 120 

literes gyűjtőedény ürítési díjával megegyező hulladékszállítási díjat fizetni. A 

szolgáltató a Rendelet 34. § (4) bekezdése alapján a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 

barna zsákot adhatja a tervezett 100 Ft-ért. 
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3. Kérem, hogy a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények 

között a közterületen elhelyezett hulladékok gyűjtésének, elszállításának, kezelésének 

költsége elszámolásának körülményeit szerződéses keretek között szabályozzuk.  
Javaslatom:  

- a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között a közterületen 

elhelyezett, vegyesen gyűjtött hulladékot (hulladék azonosító kód: 20 03 01), a 

közszolgáltatás keretében a közszolgáltató (vagy alvállalkozója) összegyűjti, a gyűjtést 

dokumentálja szállítólevélen és fényképfelvétellel, majd a számlázandó tételek 

adatszolgáltatásában a Koordináló szerv felé beállítja, így az a Koordináló szerv által 

kiállított közszolgáltatási díjszámlán szerepel. A közszolgáltató a gyűjtött litermennyiség után 

szolgáltatási díjat kap;  

- a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között a közterületen 

elhelyezett, elkülönítetten gyűjtött hulladékot (például: lom, zöldhulladék) - az MTKSZ 

Nonprofit Kft. és az önkormányzat között megkötendő megállapodásban foglaltak szerinti 

díjtételekért - a társaságunk elszállítja.  

 

Nem igényel rendeletmódosítást, a  Ht. 2017. június 23-án hatályba lépett módosítása 

szerint: 

42. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében: 

e) az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot 

összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezett hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, 

 (1a) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatok ellenértékét a települési 

önkormányzat köteles megtéríteni a közszolgáltatónak. 

 

 

4. A jelenlegi társasházi díjfelosztással az adatszolgáltatásunk a Koordináló szerv felé nem 

teljesíthető; a helyi rendelet módosítását kérem e tekintetben.  

A probléma abból adódik, hogy valójában a társasházi hulladék több, mint amennyi litert a 

régi (sauberes) rendszer szerint fizettek a családok; azzal a díjakat bebetonoztuk, és most 

emiatt nem lehet a rezsicsökkentést érvényesíteni. A konténereket mindenhol le kellene 

cserélni kisebbre, ami a város társasházi övezetében ismét a gyűjtőpontok rendetlenségéhez, 

szennyezettséghez vezetne, mert a hulladék a  jelenlegi konténerméretbe fér bele. 

Ürítésenként összesen ~25.000 literrel kevesebbet fizetnek, mint amekkora konténert összesen 

használnak. Ez a különbség negyed évente ~660.000 liter. 

Ha a rezsicsökkentett litert úgy osztjuk fel, hogy ne fizessen többet senki, mint eddig: akkor a 

gyűjtött literszámunk csökken le, ami nem valós, hiszen a konténereket minden esetben 

ürítjük, és azok túlnyomó részt tele is vannak. Ez a veszteség a szolgáltatónál negyedévente 

minimum 1,6 MFt + ÁFA lenne. 

 

Megoldási javaslatok:  

1. az Ügyfél és ingatlanhasználó a társasház lesz, amely részére már a rezsicsökkentés 

érvényesül (így az ingatlanhasználó és a felhasználási – szolgáltatási - hely sem különül el). A 

társasház a fizetendőt a saját döntése alapján osztja fel.  
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2.  az önkormányzati kompenzáció visszaállítása; ez esetben az igénybe vett, de a lakosság 

által ki nem fizetett literre eső közszolgáltatási díjösszeget a Koordináló szerv kiszámlázza az 

önkormányzat részére, a Koordináló szerv a literre eső szolgáltatási díjat a közszolgáltató 

részére megfizeti.  

3. Társasházi díj felosztásra kerül, a ki nem fizetett litert a társasház fizeti meg, mivel a 

nagyobb konténert a társasház használja. 

4. Társasházi díj felosztásra kerül, mindenki annyi litert fizet, amennyi kijön. A 

rezsicsökkentés így is érvényesül, mert sok esetben a 60 vagy 120 liternél nagyobb érték 

adódik, így az 1100 literes rezsicsökkentett árból a literre esőt, nem pedig a 120-as, vagy 60-

as kuka díját fizetik meg a háztartások. Ez viszont jelentős díjemelkedéshez vezet, ami miatt 

biztosan indít valaki díjfelügyeleti eljárást. 

 

A rendeletet módosítjuk, a 36. §-t kiegészítjük úgy, hogy amennyiben a társasházon 

belüli az egyes lakásokra felosztott közszolgáltatási díj  meghaladja a 2013. július 1-jét 

követően fizetendő díjat, a rezsicsökkentés biztosítása érdekében ezen ingatlanok esetén 

a önkormányzat a többletköltséget költségvetésében 2018. január 1-től 2018. június 30-ig  

biztosítja/átvállalja, így a közszolgáltató is pénzéhez jut, és a rezsicsökkentés is teljesül 

az egyes felhasználóknál. Ezzel egyidőben összehívjuk a társasházak közös képviselőit, 

hogy vizsgálják felül a hulladékszállításra igénybevett konténerek nagyságát, 

mennyiségét. A meghatározott időpontot megelőzően a rendeletet módosítjuk, és 

társasházak esetén, ahol a közszolgáltatási díjszámlák alapjául szolgáló liter mennyiség 

nem éri el a társasház által használt gyűjtőedény űrmértékének literben meghatározott 

együttes mennyiségét, a különbség megfizetése a társasház, mint ingatlanhasználó 

kötelezettsége legyen. Megjegyzendő, hogy a Ht. alapján a rezsicsökkentés a társasházat 

illeti meg. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a társasházak többségénél jelenleg 

használt konténerek, félig, 2/3-ig vannak. 

 

6. A helyi rendelet 12. § (1) bekezdése előírja a közszolgáltatónak a lebontott karácsonyfák 

„legkésőbb február 1-ig” történő elszállítását. A gyakorlatban azonban még februárban is 

gyűjtünk Marcaliban ilyen típusú hulladékot, ezért a rendeltből ezt a dátumot javaslom 

kivenni, vagy módosítani február 15-re.  
 

A rendeletet módosítjuk, töröljük a lebontott karácsonyfák elszállításának határidejét a 

rendeletből. 

 

 

Az önkormányzati rendelet módosítását 2018. január 1. napjával javaslom hatályba léptetni. 

 

 

 

Marcali, 2017. december 13. 

       

         Dr. Sütő László  

           Polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló  

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (….) számú rendelet 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy megfelelően 

szabályozza a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatást. 

 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  

A hulladékgazdálkodási feladatot ellátó közszolgáltató a 2017. évi beszámolójában kezdeményezte a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítását. 

A Rendelet 9. §-át módosítjuk, így az ingatlanhasználó a többlet vegyesen gyűjtött háztartási hulladéka számára megvásárolt szürke hulladékgyűjtő zsákért fog a 120 

literes gyűjtőedény ürítési díjával megegyező hulladékszállítási díjat fizetni. A szolgáltató a Rendelet 34. § (4) bekezdése alapján a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 

barna zsákot adhatja a tervezett 100 Ft-ért. 

A jelenlegi társasházi díjfelosztással a Közszolgáltató adatszolgáltatása a Koordináló szerv felé nem teljesíthető, a finanszírozást nem az összes elszállított hulladék 

mennyisége után tudja megigényelni a közszolgáltató. A rendeletet 36. §-t kiegészítjük úgy, hogy amennyiben a társasházon belüli az egyes lakásokra felosztott 

közszolgáltatási díj  meghaladja a 2013. július 1-jét követően fizetendő díjat, a rezsicsökkentés biztosítása érdekében ezen társasházi ingatlanok esetén a 

önkormányzat a többletköltséget költségvetésében 2018. január 1-től 2018. június 30-ig  biztosítja/átvállalja, így a közszolgáltató is pénzéhez jut, és a rezsicsökkentés 

is teljesül az egyes felhasználóknál.  

A rendelet 12. § (1) bekezdése előírja a közszolgáltatónak a lebontott karácsonyfák „legkésőbb február 1-ig” történő elszállítását. A gyakorlatban azonban még 

februárban is gyűjt a közszolgáltató ilyen típusú hulladékot, ezért a rendeletet módosítjuk, töröljük a lebontott karácsonyfák elszállításának határidejét. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel a helyi szabályozás nem lenne összhangban. Ennek elmaradása esetén a 

közszolgáltatás ellátása, finanszírozása kérdésessé válhat.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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