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2. sz. előterjesztés 

 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 
…/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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, 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. § 
 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. § Marcali város területén a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtését, szállítását és 
kezelését a közszolgáltatási szerződés alapján jogosult szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) végzi. A 
vegyesen és elkülönítetten gyűjtött települési hulladék ártalmatlanításáról és hasznosításáról a 
Szolgáltató gondoskodik az a)- c) pontokban feltüntetett módon. 

a) A Szolgáltató a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat 
keretében létesült Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő mű létesítményt üzemelteti. A Szolgáltató a 
kezelési engedélyében meghatározott típusú hulladékot köteles a létesítménybe szállítani. 
  
b) A Szolgáltató üzemelteti a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) 
pályázat keretében létesült Hulladékgyűjtő udvart, biztosítja a  hulladékgazdálkodási engedélyben 
meghatározott hulladékok átvételét.  
 
c) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok kezeléséről a Szolgáltató a hulladékhierarchia 
figyelembevételével az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldást választva 
gondoskodik, amellyel elősegíti a hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósítását.”  
 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 7. § -át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép: 
 
 

„A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, HULLADÉKGYŰJTŐ PONTOK, 
HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR  HASZNÁLATA” 
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(2) A Rendelet 7. §-a a következő e) ponttal egészül ki: 
 
(Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot elkülönítetten gyűjteni. Ennek érdekében az 
ingatlanhasználó) 
 
„e) a hulladékgyűjtő udvarba szállíthatja – a vegyes hulladék kivételével - elkülönítetten gyűjtött, a 
Rendelet 4. mellékletében meghatározott fajtájú és mennyiségű hulladékát. A hulladékgyűjtő udvarban 
elsősorban a háztartásokban keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladék átvételét végzi az üzemeltető. 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

4. § 
 

A Rendelet az e rendelet 2. mellékletét képező 4. melléklettel egészül ki. 
 
 

5. § 
 

 
Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
 Polgármester Jegyző 
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1. melléklet a  …./2015. (X. …) rendelethez 

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

 

Hulladékgyűjtő szigetek, gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő udvar 

1.  Bem utca – Dezső utca 
2.  Bene Ferenc utca 9. 

3.  Berzsenyi utca 92-94. 
4.  Park u. 8-14. Társasház (Sportcsarnok felől)  
5.  Boronka, Gárdonyi utca 42. 

6.  Csomós Gergely utca Főnix ABC mögött 
7.  Dózsa György utca 
8.  Dózsa György u. 7-9. Társasház parkoló ny-i oldala 

9.  Gyóta 
10.  Honvéd utca – Ifjúság utca 
11.  Horvátkúti utca 99. 
12.  Széchenyi u. 14-20. Társasház (Csoba Papír mögötti parkoló) 

13.  Liszt utca – Táncsics utca 
14.  Mikszáth iskolával szemben 
15.  Mikszáth utca 8/A. 
16.  Móra Ferenc utca 
17.  Rákóczi u. 25. Társasház mögötti parkoló (a T-Home mögött)  
18.  Móra f. u. 7. Társasházak a Marczali H. u. felől 
19.  Noszlopy utca – Karikás utca 
20.  Csomós Gergely u. 7. társasházhoz 
21.  Széchenyi u. 23-25. Társasház  
22.  Park utca 3. 
23.  Széchenyi u. 22-28. Társasház (Forrás felől) 
24.  Polgármesteri Hivatal mögött 
25.  Posta közi óvoda 
26.  Rózsa utca 
27.  Rákóczi u. 31. Társasház 
28.  Vörösmarty utca – Jókai utca  

 

  
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében létesült szigetek: 
 

 
1.  

 
Gyótapuszta, Dobó I. u.  

 
0490/40  

2.  Alkotmány u.  3282  
3.  Végvári u.  2149/1  
4.  Lengyelkert u.  2309  
5.  Ősz u.  2557  
6.  Berzsenyi D. u.  1926/115  
7.  Kazinczy F. u.  1749  
8.  Orgona u.  1597/56  
9.  Táncsics M. u.  2392  
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10.  Puskás T. u.  2628/15  
11.  Petőfi S. u.  94/2  
12.  Bize, Toldi u.  3062  
13.  Kaposvári u.  682  
14.  Kócsag-Csalogány u.  833  
15.  Jókai M. u.  1172/4  
16.  Nefelejcs u.  1528  
17.  Horvátkút  3805  
18.  Múzeum köz  1609/26  

 
 
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében létesült vegyes üveg hulladék 
gyűjtőpontok:  
 

 
1.  

 
Kaposvári u. 39.  

2.  Ősz u.67. - Lenin u. sarok  
3.  Tóth Á. u. - Szilvás u.  
4.  Marczali Henrik u. GYÉK melletti közterület  
5.  József A. u.20.  
6.  Templom u. 59. - Kiss J. altb. utcával szemben  
7.  Kossuth L. u. Zöldkereszt előtti közterület  
8.  Hársfa u. 39. szám előtti Óvoda DNy - i oldalán  
9.  Kisgombai u. - Hegyalja u. sarok  
10.  Hunyadi u.-i temető melletti parkoló területe  

 
 
 
Hulladékgyűjtő udvar: 
 
Marcali,  Ziehl-Abegg utca 7.  (2628/23 hrsz) 
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2. melléklet a  …./2015. (X. …) rendelethez 

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

 

Hulladékgyűjtő udvarba szállítható hulladékok 

A hulladék 
azonosító 
kódja: 

Megnevezés Díjmentes mennyiség évente 
(lakossági) 

15 01 01 Papír (újságok, füzetek, könyvek, 
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz) 

korlátlan 

15 01 02 Műanyag (PET-palack, tiszta fólia) korlátlan 

15 01 04 Fém (üdítős, sörös, konzerves doboz) korlátlan 

15 01 07 Üveg (italos, befőttes) korlátlan 

15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladékok: 
növényvédőszeres csomagolóanyag 

 
5 kg 

15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladékok: 
festékes csomagolóanyag 

 
5 kg 

16 01 03 Gumiabroncs 5 db 

17 01 07 Építési törmelék 0,5 m3 

20 01 21* Fénycsövek 5 kg 

20 01 25 Elhasznált növényi étolaj 5 liter 

20 01 32 Lejárt szavatosságú gyógyszer 0,5 kg 
20 01 33* Szárazelem 1 kg 
20 01 34 Akkumulátor korlátlan 
20 01 36 Elektromos berendezések (hűtők, mosógép) korlátlan 
20 01 36 Elektronikai hulladék (pl.: TV, rádió, telefon, 

számítástechnikai eszközök) 
korlátlan 

20 03 07 Bútor-lom 2 m3 
Egyéb A Szolgáltató hulladékgazdálkodási 

engedélyében meghatározott típusú az 
üzemeltetési szabályzatban megjelölt átvételi 
körülményeknek megfelelő hulladék  

A Szolgáltató 
hulladékgazdálkodási 

engedélyében meghatározott 
mennyiségű hulladék 
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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  

…/2015. (X. ….) önkormányzati rendelet  
 

I N D O K O L Á S A  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat keretében elkészült a 
Marcali Ziehl-Abegg utcai Hulladékgyűjtő udvar. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) bekezdése alapján a természetes személy 
ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - 
kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi 
önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő 
udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő 
létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a 
természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 9. §  (5) bekezdés alapján a házhoz menő gyűjtési rendszer mellett a közszolgáltató az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 
(IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott műanyag-, fém- és papírhulladék elkülönített 
gyűjtését az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban is biztosítja. Ha az üveghulladék elkülönített 
gyűjtését a közszolgáltató házhoz menő gyűjtési rendszer keretében nem biztosítja, az üveghulladékot 
legalább hulladékgyűjtő udvarban és hulladékgyűjtő szigeten veszi át. 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. §  alapján  
(1) Hulladékgyűjtő udvar csak az 1. mellékletben meghatározott hulladék hulladékbirtokostól történő 
átvétele és rendszeres elszállításáig történő elkülönített tárolása céljából, gyűjtésre, illetve előkezelésre 
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, a közszolgáltató által üzemeltethető. 

(2) A közszolgáltató az átvett hulladékról a természetes személy hulladékbirtokos kérésére átvételi 
elismervényt ad. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét, 
mennyiségét és az átvétel időpontját. 

(3) Gazdálkodó szervezettől a közszolgáltató az 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételéért 
térítést kérhet. A közszolgáltató az átvett hulladékról a gazdálkodó szervezetnek átvételi elismervényt 
ad. 
 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat keretében létesült Marcali 
Ziehl-Abegg utcai Hulladékgyűjtő udvar vonatkozásában a MTKSZ Marcali és Térsége 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Szolgáltató) Telepengedéllyel és Hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkezik. A Hulladékgyűjtő udvarban 2015. október 1-től megkezdődött Hulladékgazdálkodási 
engedélyben foglalt hulladékok átvétele. 
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A Hulladékgyűjtő udvar nyitvatartása Kedd 8-12 óra, Szerda 12-18 óra és páratlan héten Szombat 8-
12 óra. 

A Rendelet 4. melléklete tartalmazza a Hulladékgyűjtő udvarba a természetes személy 
ingatlanhasználó által éves szinten bevihető hulladék mennyiségét. Az a  természetes személy 
ingatlanhasználó aki a mennyiségileg korlátozott hulladékból nagyobb mennyiséget kíván a 
Hulladékgyűjtő udvarba bevinni, illetve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Szolgáltató által 
megállapított díjat köteles megfizetni. 

 
A fent idézett jogszabályok alapján, a hulladékgyűjtő udvar használatának szabályozása érdekében 
szükséges a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 
tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendeletet módosítani. 
 
A rendeletet a kihírdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 
 
 
 
Marcali, 2015. október 15. 
 
 
       
         Dr. Sütő László s.k. 
              Polgármester 
 
 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2015. (X. …..) 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 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 Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat keretében elkészült a Marcali Ziehl-Abegg utcai Hulladékgyűjtő udvar. A MTKSZ Marcali és Térsége 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Szolgáltató) a Hulladékgyűjtő udvar vonatkozásában a szükséges Telepengedéllyel és Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Ahhoz, hogy a 
Szolgáltató a Hulladékgyűjtő udvart üzemeltetesse, megkezdhesse a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott hulladékok átvételét, szükséges a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítani, a Hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos 
rendelkezéseket beépíteni, a Hulladékgyűjtő udvarba a természetes személy ingatlanhasználó által éves szinten térítésmentesen bevihető hulladék mennyiségét meghatározni. 
 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) 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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