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1. sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

…./2016. (………...) 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) a következő  23/A §  -sal egészül ki: 

 

„23/A. § 

  

(1) A települési önkormányzat jegyzője az általa a Vizuál Regiszter program keretében 

vezetett helyi nyilvántartás adatai közül jelen szakasz szabályai alapján a 

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

Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdésében meghatározott feladat ellátásához a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § 

(2) b) pontjában meghatározott adatokat átadja a települési önkormányzat képviselő- 

testületének helyi nyilvántartás vezetéséhez. 

 

(2) A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdésben meghatározott igazolás 

kiadása esetén a lakóingatlant egyedül használónak kell tekinti azt a természetes 

személyt, aki az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás szerint az adott települési 

címre, mint lakóhelyre egyedül van bejelentve, ide nem értve azt, akinek másik települési 

címen tartózkodási helye van. A lakóingatlant életvitelszerűen használónak pedig az a 

természetes személy tekinthető, aki esetében kettő másik természetes személy írásban, a 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézője felé nyilatkozatával ezt a 

tényt igazolja. 

 

(3) A képviselő-testület az e szakaszban meghatározott igazolás kiadására irányuló 

hatáskörét átruházza a polgármesterre.” 
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2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

 

 

 

 Dr. Sütő László  Bödőné Dr. Molnár Irén  

 Polgármester Jegyző 
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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. (…..) 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. r.) hatályba lépett rendelkezései módosították a települési hulladék 

gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére vonatkozó szabályokat, mely szerint: 

„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.” 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

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

módosítását az indokolja, hogy a Korm. r. lehetőséget biztosít a közszolgáltatást igénybe vevő, 

lakóingatlant használók számára, hogy amennyiben a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használják, 60 literes hulladékgyűjtő edényzetet vegyenek igénybe és a közszolgáltatási díjat ennek 

megfelelően fizessék. Azt a tényt, hogy a közszolgáltatást igénybe vevő egyedül és életvitelszerűen 

használja az adott ingatlant, a települési önkormányzatnak kell a Korm. r. 7. § (1b) bekezdése alapján 

igazolnia. Ahhoz, hogy az igazolást a települési önkormányzat a Korm. rendeletnek megfelelően 

kiadhassa, szükséges a Rendeletet módosítani. A módosításban határozzuk meg, hogy kit tekintünk e 

tekintetben olyan személynek, aki a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja. 

 

Fentiek alapján az önkormányzati rendelet módosítását a kihirdetés napján 15 órakor javaslom 

hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2016. január 18. 

 

       

         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 …/2016. (….) 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. 

 

 

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. r. lehetőséget biztosít a közszolgáltatást igénybe vevő, lakóingatlant használók 

számára, hogy amennyiben a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használják, 60 literes hulladékgyűjtő edényzetet vegyenek igénybe és a közszolgáltatási díjat ennek megfelelően 

fizessék. Azt a tényt, hogy a közszolgáltatást igénybe vevő egyedül és életvitelszerűen használja az adott ingatlant, a települési önkormányzatnak kell a Korm. r. 7. § (1b) bekezdése 

alapján igazolnia. Ahhoz, hogy az igazolást a települési önkormányzat a Korm. rendeletnek megfelelően kiadhassa, szükséges a Rendeletet módosítani. A módosításban határozzuk 

meg, hogy kit tekintünk e tekintetben olyan személynek, aki a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

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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