
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

14/2010. (IX. 10.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról,  a 

közterületek tisztántartásáról szóló  

24/2001. (IX. 14.) számú rendelet módosításáról 

 

 

1. §  

 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14. ) számú rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást – a szolgáltatási szerződésben 

meghatározott ideig – a  SAUBERMACHER - MARCALI KFT végzi.” 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A szilárd hulladékot csak a SAUBERMACHER – MARCALI KFT. által erre a célra 

létesített és üzemeltetett Cserhátpusztai telepen, folyékony hulladékot pedig az önkormányzat 

tulajdonát képező – DRV. ZRT. által üzemeltetett – Marcali szennyvíztisztító telepen kell 

elhelyezni és ártalmatlanítani.” 

 

3. § 

 

A rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az ingatlantulajdonos a (3) bekezdésben és a 11. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével 

köteles a szolgáltató által nyújtott – szilárd és folyékony hulladékra kiterjedő – helyi 

közszolgáltatást igénybe venni.”  

 

4. § 

 

A Rendelet 11. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége 

során települési szilárd és folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében 

szervezett hulladékbegyűjtést akkor nem kötelesek igénybe venni, ha a gazdálkodó szervezet 

a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét a 

jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító 

eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti.” 
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„(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek a 7.§ (5) bekezdése, illetve a 7.§ (7) bekezdés a) pontja 

szerinti települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó 

szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is 

szolgál, köteles a háztartási hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott 

gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten 

gyűjteni és arra közszolgáltatást  igénybe venni akkor is, ha a gazdálkodási tevékenységből 

származó hulladékról a 11.§ (1) bekezdése szerint maga gondoskodik.” 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 21 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 

„(1) A rendelet 7. § (6) bekezdés a) pontja szerinti alkalmi háztartási szilárd hulladékot az 

önkormányzat polgármestere által meghatározott időben, az általa megjelölt helyre és 

fajtánként elkülönítve kell rakni. 

Az elszállításra – a lomtalanítási akció keretében – évente kétszer kerül sor, arról a 

SAUBERMACHER-MARCALI Kft. díjtalanul gondoskodik.” 

 

 

6. § 

 

A Rendelet 22 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 

„(3) A háztartásból származó veszélyes hulladék elszállíttatható a szolgáltatóval, illetőleg 

saját járművel a kijelölt telepre szállítható, vagy a SAUBERMACHER-MARCALI KFT. 

(Marcali, Kossuth u. 74. szám) telephelyen elhelyezett konténerbe is díjtalanul elhelyezhető.” 

 

 

7. § 

 

A Rendelet 25 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató 

rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlantulajdonos írásban történő 

értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja.” 

 

 

8. § 

 

A Rendelet 34 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 

„(1) A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az ingatlanra rendelkezésre 

bocsátott gyűjtőtartályok számának, az űrtartalom szerinti teli tartályok egyszeri ürítési 

díjának és a havi ürítések számának a szorzata.” 

 

 

 

9. § 
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A rendelet 37 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 

„(1) A szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díját tartalmazó 

számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a 

számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az 

írásban tett kifogásra a Szolgáltató, illetve az általa megbízott díjbeszedő – egyet nem értése 

esetén is – 30 napon belül írásban válaszolni köteles.  

Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató vagy megbízottja helyt ad, a 

többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbeli 

kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.” 

 

 

10. § 

 

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

 

 

11. § 

 

(1)  E rendelet 2010. szeptember 15-én lép hatályba. 

 

(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 

települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001.(IX. 14.) számú rendelet módosításáról szóló 

8/2004. (III. 19.) számú rendelet 3. §-a hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László                                                            Bödőné Dr. Molnár Irén 

  polgármester                                                                        jegyző 
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1. sz. melléklet a 14/2010. (IX. 10.) számú rendelethez 

 

„1. számú melléklet 

 

a 24/2001.(IX. 14.) számú  

önkormányzati rendelethez 

 

É r t e s ít é s  

 

a háztartási szilárd  hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről 

 

A Marcali Város Képviselőtestületének 24/2001.(IX. 14.) számú rendelete alapján a háztartási 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A rendszeres szilárd 

háztartási hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást a SAUBERMACHER – MARCALI 

KFT végezheti kizárólagos jogosultsággal.  

 

A szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:  

 

a) A szolgáltatást az eddigi gyakorlat szerint folyamatosan végzi.  

 

b) A szolgáltató ismerete szerint a tulajdonos, tulajdonosi közösség által használt 

tárolótartály típusa és darabszáma 

 

50 literes (0,05 m
3
) tartály……….. ….db 

110 literes (0,11 m
3
 ) tartály……………db 

120 literes (0,12 m
3
)  tartály …………...db  

240 literes (0,24 m
3
)  tartály……………db 

360 literes (0,36 m
3
)  tartály……………db 

                                             1100  literes  (1,1 m
3
)   tartály…………   .db 

 

c) A tárolótartály ürítési gyakorisága: ………….alkalom/hét, 

ürítési napok:……………………………………………… 

 

d) A szolgáltatás díja:………………Ft/hó, amelyet a kommunális adót fizetők 

esetében az önkormányzat fizeti meg.  

 

e) A hulladékkezelő telep nyitva tartása : 

 

……………………………………………………………… 

 

f) A szolgáltató telefon, telefax száma:………………………………………….. 

 

 

g) Egyéb közlemények  

 

Marcali,…………………………………….. 

                  

………………………………. 

Szolgáltató „ 
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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

             JEGYZŐJE 

8701 Marcali, Rákóczi utca 11. 

       Telefon: 85/501-006. 

    Telefax: 85/501-055 Pf:5. 

 

Ügyiratszám: 16502/2010. 

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 

24/2001. (IX. 14.) számú rendelet módosításáról szóló 

14/2010. (IX. 10.) számú rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  

 

A Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Marcali Városnak a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú rendeletével (továbbiakban Rendelet.) 

kapcsolatban tett szakmai véleménye alapján elkészítettük a rendelet jogszabályon alapuló 

módosítását, a szükséges pontosításokat végrehajtottuk. 
 

Az 1.§ - 2.§, 5.§ - 6.§ és 10. §-hoz 
 

A Rendelet 5.§ (2), 6.§, 21.§ (1), 22.§ (3) bekezdése és az 1. számú melléklet szerint a 

közszolgáltatást a Rumpold-Marcali Kft. látja el. 

 

A Rumpold-Marcali Kft. megszűnt és helyette a Saubermacher-Marcali Kft. végzi a 

közszolgáltatást, ezért indokolt a rendelkezések módosítása, mert a hulladékkezelésről szóló 

2000. évi XLIII. Törvény (Hgt.) 23.§ b) pontja szerint a helyi rendeletben meg kell nevezni a 

közszolgáltatót. 

 

A 3. § - 4.§-hoz 

 

A Rendelet l0. § (2) bekezdése értelmében: 

,,Nem köteles a háztartási szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatást igénybe venni az 

ingatlantulajdonos, aki a külön jogszabályokban rögzített feltételeket biztosítja és maga 

szállítja el, továbbá adja át a hulladékot a hulladékkezelőnek. " 

 

A Hgt. 20.§ (1) bekezdése kötelező jelleggel írja elő a hulladék gyűjtését, illetve annak 

átadását a hulladékkezelőnek. A Hgt. 20.§ (2) bekezdése pedig arra hatalmazza fel az 

ingatlantulajdonost, hogy a hulladékot maga is beszállíthatja a kezelő telephelyére. 

 

Ekkor értelemszerűen a leadás helyén meghatározott kezelési díjat kell megfizetnie, mely nem 

fogja tartalmazni a begyűjtés és szállítás költségeit.  

 

A Hgt. 20. § (2) bekezdése arra kívánt lehetőséget biztosítani, hogy aki teheti, vagy arra 

szüksége van, az leadhassa a szilárd hulladékot a gyűjtési napokon kívüli időpontban is. 
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Ez azonban nem jelenti azt, hogy a közszolgáltatás igénybevételével járó kötelezettség alól az 

ingatlantulajdonos mentesül. A Rendelet. l7.§ (1) bekezdése értelmében a települési szilárd 

hulladékot a városrészekből és a külterületről heti egy alkalommal, a város többi területéről 

hetente kétszer kell elszállítani, így az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatást legalább 

ennyiszer kötelesek igénybe venni és annak díját megfizetni. Ha maguk szállítják el a 

hulladékot, azt csak e kötelezettségük teljesítése mellett tehetik meg. 

 

Ebben az értelemben már félreértelmezhető a Rendelet l0. § (2) bekezdése. A közszolgáltatást 

a Hgt. 20.§ (1) bekezdése értelmében kötelező igénybe venni. Csak kisegítő jelleggel, az 

ingatlantulajdonos egyedi döntése alapján lehetősége van arra, hogy maga szállítsa el a 

hulladékot és fizesse meg utána a - begyűjtésre és szállításra eső díj hányadot nélkülöző 

kezelési díjat. 

 

A 7. §-hoz 

 

A Rendelet 25. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató és tulajdonos között a szerződéses 

jogviszonyt a szolgáltatás tényleges igénybevétele jelenti. Ezzel szemben a Rendelet 25.§ (2) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jogviszony kezdő napja az a nap, amelyen a szolgáltató a 

tulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta a közszolgáltatás 

megkezdéséről. A két rendelkezés között ellentmondás áll fenn, mivel az egyik szerint az 

értesítés napjával kezdődik a jogviszony, míg a másik szerint az igénybevétel tényével. 

 

A Rendelet 25.§ (2) bekezdését indokolt úgy pontosítani, hogy a közszolgáltatás felajánlása, 

illetve a szolgáltató rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napjának az 

ingatlantulajdonos írásban történő értesítése vagy a felhívás közzététele tekintendő. 

 

 

A 8. §-hoz 

 

A Rendelet 34.§ (1) bekezdése szerint a szolgáltatás havi díját az ingatlanra rendelkezésre 

bocsátott gyűjtőtartályok számának, az adott típusú tartályok egyszeri ürítési díjának és az 

átlagos havi ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 

 

E rendelkezés ellentétben áll a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 7.§-ában foglalt 

rendelkezéssel. E szerint a fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díj fizetési 

időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, 

az ürítési szám és a tömegben vagy térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata. 

 

Fentiek értelmében a havi díj nem az átlagos, hanem a tényleges ürítések ürítési számának 

szorzata kell, hogy legyen, a rendelkezésből az "átlagos" kifejezést törölni kell. 

 

A 9. §-hoz 

 

A Rendelet 37.§ (1) bekezdése szerint a számla adataival kapcsolatban a szolgáltatónál, illetve 

a díjbeszedőnél kifogást lehet tenni. Az írásban tett kifogásra a szolgáltató, illetve az által 

megbízott díjbeszedő 15 napon belül köteles válaszolni. 

 

A rendelkezés egyik hibája, hogy nem nevezi meg a díjbeszedőt. Ennek hiányában a 

szolgáltatás igénybevevői nem gyakorolhatják számlareklamációs jogikat. 
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Mivel a szolgáltató nem vesz igénybe díjbeszedőt, a díjbeszedőre vonatkozó rendelkezések 

törlése indokolt. 

 

A rendelkezés másik hibája az, hogy ellentétes a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvény 17/A. § (4) bekezdésében foglaltakkal, mely rendelkezés szerint az írásbeli panaszt a 

vállalkozás - törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül köteles írásban 

megválaszolni. Eltérő törvényi rendelkezést az ágazati jogszabály (Hgt.) nem tartalmaz. 

 

A rendelkezés módosítása szükséges, mert jelenlegi formájában nem tesz eleget a 

jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 1.§ (2) bekezdésében foglaltaknak. 

 

A 11. §-hoz 
 

A rendelet módosítását 2010. szeptember 15. napjával javasoljuk hatályba léptetni.  

 

 

Marcali, 2010. augusztus 27. 

 

                                                                                           Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                                                          jegyző  

 

 


