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9. sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

17/2015. (……..) 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 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)  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 

április 1. és december 15. között kéthetente, összesen 18 alkalommal, valamint a lebontott 

karácsonyfát legkésőbb február1-ig el kell szállítania.” 

 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

3. § 

 

 

Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

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

 Polgármester Jegyző 
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 1. melléklet a 17/2015. (V. ….) rendelethez 

 „1. melléklet a 21/2013. (X. 18.) rendelethez  

 

É R T E S Í T É S  

 

a háztartási szilárd  hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről 

 

A Marcali Város Képviselőtestületének 21/2013. (X.18.) számú rendelete alapján a háztartási 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A rendszeres szilárd 

háztartási hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást a helyi rendeletben, valamint a 

közszolgáltatási szerződében foglalt feltételekkel a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 

Kft.  végezheti kizárólagos jogosultsággal.  

 

A Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:  

 

a) A Szolgáltató ismerete szerint a tulajdonos, tulajdonosi közösség által használt tárolóedényzet 

típusa és darabszáma 

 

60 literes (0,06 m3) edényzet……….. ……db 

80 literes (0,08 m3) edényzet ……………..db 

90 literes (0,09 m3 ) edényzet …………..db 

120 literes (0,12 m3) edényzet ………….db  

240 literes (0,24 m3) edényzet ………….db 

360 literes (0,36 m3) edényzet ………….db 

660 literes (0,66 m3( edényzet ………….db 

770 literes (0,77 m3) edényzet ………….db 

1100 literes (1,1 m3) edényzet…………..db 

 

b) A hulladékgyűjtő edényzet ürítési gyakorisága: ………….alkalom/hét, 

ürítési napok:……………………………………………… 

 

c) A közszolgáltatás díja:………………Ft/ürítés. 

 

d) A közszolgáltató telefonszáma: 85 630 290 

     telefax száma: 85 630 290 

e-mail címe: info@mtksz.hu ugyfelszolgalat@mtksz.hu 

 

e) A Szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálat helye: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1. 

ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00 – 16:00 

Kedd: 8:00 – 16:00 

Szerda: 12:00 – 18:00 

Csütörtök: 8:00 – 13:00 

Péntek: 8:00 – 13:00 

 

f) Egyéb közlemények:  

 

Marcali,…………………………………….. 

 

……..………………… 

                                                                                                                           Szolgáltató” 

mailto:info@mtksz.hu
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2. melléklet a 17/2015. (V. ….) rendelethez 

„2. melléklet a 21/2013. (X. 18.) rendelethez  

 

 

A szabványos hulladéktároló-, gyűjtőedény 

 

 

A korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított tárolóedények, 

melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok: 

 

60 literes  

 

80 literes 

  

90 literes  

 

120 literes 

  

240 literes  

 

360 literes 

 

660 literes 

 

770 literes 

 

1100 literes”       
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló  

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

17/2015. (V.     .) önkormányzati rendelet  

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) július 1-én hatályba lépő rendelkezései értelmében a 

települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 

szóló 21/2013. (X. 18. )önkormányzati rendelet módosítani szükséges. 

 

A Korm. rendelet alapján 

„ 7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak 

biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül 

választhasson. 

(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény 

közül - az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel - 

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 

lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére 

legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert 

nem haladja meg. 

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben 

veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a 

települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 

(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja 

meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi 

azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon 

elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti. 

(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a 

választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, 

figyelembe véve 

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, 

b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint 

c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot, 

d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát 

(ha van ilyen személy)” 

 

 fajlagos mennyiség: háztartások esetében lakosonként, nem háztartások esetében az adott ingatlant 

használó természetes személy ingatlanhasználókként évente átlagosan képződő települési hulladék 

kilogrammban vagy térfogategységben kifejezett mennyisége;  
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Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megküldött adatok alapján: 

Marcaliban képződő 2014. évi hulladék mennyisége: 3.835.253 kg 

2014. évi lakosságszám: 11.697 fő (Forrás: KSH) 

Egy főre jutó mennyiség: 327,8835 kg / fő / év 

Egy ürítésre jutó tömeg: 6,3055 kg / fő / ürítési alkalom 

Egy ürítésre jutó térfogat: 31,5273 liter /fő / ürítési alkalom 

 

Ebből adódóan az 1 fős háztartások a 60 liter / hét űrtartalmú edényt választhatják; 

a 2 fős a 80-ast, 3 főtől a 120 literes lenne a fajlagos mennyiség szerinti méret. 

 

 

A Korm. rendelet 7.§ 2c) ponjában hivatkozott, a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) 

bekezdés alapján a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. 

§-a (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. 

 

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (OTÉK)  
„10. § (2) A lakóterület lehet: 

1. nagyvárosias (sűrű beépítésű és 12,5 m feletti megengedett legnagyobb építménymagasságú) 

lakóterület, 

2. kisvárosias (sűrű beépítésű és 12,5 m-t meg nem haladó megengedett legnagyobb 

építménymagasságú) lakóterület,” 

 
 

A fent idézett jogszabályok alapján a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati 

rendelet 12. § (1) bekezdését a társasházas (lakótelepi) övezet vonatkozásában módosítani 

szükséges, itt a települési hulladékot heti két alkalommal (évi 104 alkalommal) kell elszállítani. 

 

 

Mivel a Korm. rendelet előírja a 80 literes edény biztosításának lehetőségét, javaslom, hogy a 

Rendelet mellékletét egészítsük ki a 80 literes választható edénymérettel. 

 

 

Mivel azonban a díj megállapítására az önkormányzatnak a Hulladék tv. hatályba lépése óta már nincs 

felhatalmazása, és mivel a 2012. december 31-én hatályban lévő önkormányzati rendelet egységnyi 

díjtételt nem tartalmazott, - az Energia és Közműszabályozási Hivatal állásfoglálása alapján - az 

újonnan bevezetésre kerülő edény esetén alkalmazható díjat a már meglévő edényméretekre vetített 

díjtételek függvényében, az alábbiak szerint kell a közszolgáltatónak meghatároznia: 

A lakosság számára igénybe vehető edényméretekre vetített egységnyi díjtételek (Ft/liter) számtani 

átlaga és a bevezetésre kerülő új edényméret szorzata. 
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Edényzet mérete Egységnyi díjtétel Egy ürítés díja 10% rezsicsökkentéssel 

természetes személy 

60 literes 2,517 151,- Ft + ÁFA 135,50 Ft + ÁFA 

90 literes 2,139 192,50 Ft + ÁFA 173,- Ft + ÁFA 

120 literes 1,821 218,50 Ft + ÁFA 196,50 Ft + ÁFA 

240 literes 2,060 494,50 Ft + ÁFA 445,- Ft + ÁFA 

1100 literes 2,647 2.912,- Ft + ÁFA 2.620,- Ft + ÁFA 

számtani átlag 

Ft/liter 

11,184/5=2,237   

360 literes 2,237 805,- Ft + ÁFA 724,50 Ft + ÁFA 

660 literes 2,237 1.476,50 Ft + ÁFA 1.328,50 Ft + ÁFA 

770 literes 2,237 1.722,- Ft +ÁFA 1.550,- Ft + ÁFA 

80 literes 2,237 178,90 Ft +ÁFA 161,- Ft + ÁFA 

 

 

 

 

A rendeletet a Korm. rendelet hatályba lépésével összhangban 2015. július 1-jével javaslom hatályba 

léptetni. 

 

 

 

Marcali, 2015. május 13. 

 

 

       

         Dr. Sütő László s.k. 

              Polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2015. (V. …..) 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 

Nem terheli a környezetet, 

közegészségügyi szempontból  

kedvező,  

Olyan előírásokat  

tartalmaz, amelyek feltétlenül 

szükségesek, az 

adminisztrációs  

terhek kis mértékben  

növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2015. július 1-jén hatályba lépő rendelkezései értelmében a települési 

hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18. )önkormányzati rendelet módosítani szükséges. A 385/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet 7.§ 2c) pontjában hivatkozott, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM 

rendelet 5. § (2) bekezdés alapján a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 10. §-a (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 fent idézett jogszabályok alapján a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati 

rendelet 12. § (1) bekezdését a társasházas (lakótelepi) övezet vonatkozásában módosítani szükséges, itt a települési hulladékot heti két alkalommal (évi 104 alkalommal) 

kell elszállítani. 

Mivel a Korm. rendelet előírja a 80 literes edény biztosításának lehetőségét, a Rendelet mellékletét ki kell egészíteni a 80 literes választható edénymérettel. 

 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra vonatkozó módosítások, kiegészítések nélkül, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel a helyi szabályozás nem lenne összhangban.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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