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12/2015. (……..) 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 Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban Hulladék tv.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 
18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A lomhulladék elszállításáról évi egy alkalommal a Szolgáltató az ingatlanhasználóval történő 
egyeztetett időpontban, térítés nélkül gondoskodik. Térítés nélküli lomtalanítási igénnyel az az 
ingatlanhasználó élhet, aki a közszolgáltatás díját rendszeresen fizeti, díjtartozása nincs.” 

 
 

2. § 
 

A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át 
a Szolgáltatónak maximum 2 m3 mennyiségig.” 

 
 

3. § 
 

A Rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Szolgáltató 
 
„(2) a) az ingatlanhasználók által a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben 
gyűjtött települési hulladékot 7 óra és 20 óra között az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja - 
ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék összegyűjtését és elszállítását is,” 
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4. § 
 
A Rendelet 33. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(4) Az ingatlanon keletkező, illetve a gyűjtőedények mellé a Szolgáltató által félévente 9-9 db térítés 
nélkül rendelkezésre bocsátott jelzéssel ellátott fóliazsákban, április 1. és december 15. közötti 
időszakban kirakott, a helyi közszolgáltatás körébe tartozó biohulladékot, valamint a lebontott 
karácsonyfát a Szolgáltató köteles – a közszolgáltatás keretében többletdíj nélkül – elszállítani.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 33. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(5) Az ingatlanhasználó zsákban nem tárolható biohulladékot kötegelve, maximum 1 méter 
szálhosszúságban maximum 2 m3 mennyiségig kihelyezheti, annak elszállításáról a Szolgáltató 
díjmentesen gondoskodik. 

 
6. § 
 

A Rendelet 37. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ (3) A kérelem előterjesztésére jogosult az a 
  

a) 65 év feletti, rokkant vagy orvosilag igazoltan megromlott egészségi állapotú  
személy, aki a mindenkori minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezik és nincs vele közös 
háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére, 

b) 75 év feletti személy, amennyiben nincs vele közös háztartásban élő olyan 
hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére.” 

 
 

7. § 
 

(1) A Rendelet 44. § (1) bekezdésében a „közterület-felügyelő” szövegrész helyébe az „Városi 
Rendészet” szöveg lép. 
 

(2) A Rendelet 44. § (4) bekezdésében a „közterület-felügyelő” szövegrész helyébe az „Városi 
Rendészet” szöveg lép. 

 
8. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
 Polgármester Jegyző 
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Ügyiratszám: 3780/1/2015. 
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  

4/2014. (III.  27.) önkormányzati rendelet  
 

I N D O K O L Á S A  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés c. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és 
módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit. 

 
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 
21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) néhány pontosítását 
kezdeményezte a közszolgáltató:  

- térítés nélküli lomtalanítási igénnyel az az ingatlanhasználó élhessen, aki a közszolgáltatás 
díját rendszeresen fizeti, díjtartozása nincs, 

-  a kihelyezhető lomhulladék és a zsákba nem helyezhető kötegelt bio hulladék mennyiségi 
korlátozását 2 m3-ben javasolja meghatározni, 

- a bio hulladék összegyűjtésére a térítés nélkül rendelkezésre bocsátott fóliazsákot a szolgáltató 
két részletben félévente 9-9 db bocsátja rendelkezésre, 

- kerüljön meghatározásra, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól az összegyűjtött 
települési hulladékot 7 óra és 20 óra között szállítja el. 

 

A közterületek tisztántartását a Rendelet 37-40 § tartalmazza. Fő szabályként az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni az ingatlan előtt, sarok ingatlan esetén az ingatlan előtti és melletti: 

a) járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is 
van, vagy az ingatlan mellett csak zöld sáv van, úgy az úttestig terjedő teljes terület, 

b) nyílt árok és ennek műtárgyai – a víz hordalékát összegyűjtő műtárgyak kivételével -, valamint a 
kérelmére engedélyezett és az általa megvalósított zárt csapadékvíz elvezető tisztántartásáról, föld és 
más hordalékanyag eltávolításáról. 

c) a két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási 
kötelezettség az ingatlanhasználók között fele-fele arányban oszlik meg. 

 
tisztántartás: a közterületek rendszeres gondozása, gyomtalanítása, a 10 cm-nél nagyobb fű lenyírása 
és összegyűjtése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok pl. föld, 
kő, fa, törmelék stb. eltávolítása, a belterületi közút, továbbá a járda napi rendszerességű hó- és 
síkosság-mentesítése, pormentesítése; 
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A Rendeletben foglalt tisztántartási kötelezettség alóli mentesülők körét a Rendelet 37. § (3) 
bekezdése tartalmazza, mely szerint  
„(3) A kérelem előterjesztésére jogosult az a  
a) 65 év feletti, 
b) rokkant,  
c) vagy orvosilag igazoltan megromlott egészségi állapotú  
személy, aki a mindenkori minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezik és nincs vele közös 
háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére.”  

A tisztántartást a feltételeknek megfelelő személyek részére – a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatalnál előterjesztett kérelemre – a polgármester engedélyével a GAMESZ Szervezet saját 
költségén elvégzi. 

Javaslom a mentesülők körét a 75 éven felüliekre kiterjeszteni, és kiegészíteni e rendelkezést azzal, 
hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa/használója 75 év feletti személy, - kérésére – amennyiben 
nincs vele közös háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére, helyette a 
GAMESZ Szervezet saját költségén végezze el a tisztántartást. 

 
A rendeletet a kihirdetést követő nappal javaslom hatályba léptetni. 
 
 
 
Marcali, 2015. április 3. 
 
 
       
         Dr. Sütő László s.k. 
              Polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
Rendelet-tervezet címe: 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2015. (IV. …..) 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 
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, a 
közterületek tisztántartását. 

 
 

A települési hulladék 
vonatkozásában kedvező, a 
közterület tisztántartás 
tekintetében megnövekszik az 
önkormányzat GAMESZ 
Szervezete által tisztán tartott 
terület nagysága. 

Nem terheli a környezetet, 
közegészségügyi szempontból  
kedvező, rendezett utcakép, parlagfű-
mentes környezet, téli időszakban 
csúszásmentes burkolatú járdák. 

Olyan előírásokat  
tartalmaz, amelyek feltétlenül 
szükségesek, az 
adminisztrációs  
terhek kis mértékben  
növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) néhány a 
települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés pontosítását kezdeményezte a közszolgáltató:  

 - térítés nélküli lomtalanítási igénnyel az az ingatlanhasználó élhessen, aki a közszolgáltatás díját rendszeresen fizeti, díjtartozása nincs, 
 - a kihelyezhető lomhulladék és a zsákba nem helyezhető kötegelt bio hulladék mennyiségi korlátozását 2 m3-ben javasolja meghatározni, 
 - a bio hulladék összegyűjtésére a térítés nélkül rendelkezésre bocsátott fóliazsákot a szolgáltató két részletben félévente 9-9 db bocsátja rendelkezésre, 
 - kerüljön meghatározásra, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól az összegyűjtött települési hulladékot 7 óra és 20 óra között szállítja el. 

 
A közterületek tisztántartását a Rendelet 37-40 § tartalmazza. Fő szabályként az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlan előtt, sarok ingatlan esetén az ingatlan előtti és 
melletti közterület tisztántartásáról. A Rendeletben foglalt tisztántartási kötelezettség alóli mentesülők körét a Rendelet 37. § (3) bekezdése tartalmazza, mely szerint mentesül a 
kötelezettség alól a 65 év feletti, rokkant vagy orvosilag igazoltan megromlott egészségi állapotú személy, aki a mindenkori minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezik és nincs vele 
közös háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére. 
A mentesülők körét indokolt a 75 éven felüliekre kiterjeszteni, amennyiben nincs vele közös háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére, helyette a 
GAMESZ Szervezet saját költségén végezze el a tisztántartást. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra vonatkozó pontosítások szükségesek ahhoz, hogy a közszolgáltatás biztosítható, az ellátás egyenletes legyen.  
A közterületek tisztántartásáról szóló rendelkezés elmaradása esetén gondozatlan – esetenként parlagfűvel fertőzött – közterület, téli időszakban havas, jeges, járhatatlan járda 
szakaszok. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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