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1/2013. (I. 18.) 

 
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  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.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Marcali Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, valamint a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Tv.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A több lakást kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatás díját az épület tulajdonosa, társasház esetén a 
társasházi tulajdonostársak közössége, lakásszövetkezetek esetén a szövetkezeti lakástulajdonos-társak 
közössége köteles megfizetni. Amennyiben a társasházi lakástulajdonnal rendelkező tulajdonostársak közössége, 
lakásszövetkezetek esetén a szövetkezeti lakástulajdonos-társak közössége kéri, a Szolgáltató a 
lakástulajdonosokkal köti meg a szerződést. Ebben az esetben a szolgáltatás díja a Rendelet 15. § (2) bekezdése 
szerint meghatározott, szerződött edényméret és az ürítési gyakoriságon alapuló ürítési díj.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 3. mellékletének címe a következő szerint módosul: 

„A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 2011. február 1-től 
2012. december 31-ig” 
 

3. § 
 
E rendelet 2013. február 1-én lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a települési szilárd és  folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 

a közterületek tisztántartásáról szóló 
24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendeletének 
 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 38. 
§ (2) bekezdésében a társasházakban lakók által fizetendő közszolgáltatás díját az alábbiak szerint határozta 
meg: 

„A több lakást kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatás díját az épület tulajdonosa, társasház esetén a 
társasházi tulajdonostársak közössége, lakásszövetkezetek esetén a szövetkezeti lakástulajdonos-társak 
közössége köteles megfizetni. Amennyiben a társasházi lakástulajdonnal rendelkező tulajdonostársak közössége, 
lakásszövetkezetek esetén a szövetkezeti lakástulajdonos-társak közössége kéri, a Szolgáltató a 
lakástulajdonosokkal köti meg a szerződést. Ebben az esetben a szolgáltatás díja az egyes lakásokban lakók 
száma és a lakosonkénti 4 liter/fő/nap hulladékmennyiség és ürítési gyakoriság alapján meghatározott elméleti 
edény méretnek megfelelő családi házas övezetre meghatározott ürítési díj.” 

A Somogy Megyei Kormányhivatal (továbbiakban Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 
hatáskörében eljárva törvényességi felhívással élt Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 
tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
vonatkozásában. 

A Kormányhivatal az Alkotmánybíróság 48/2000. (XII. 18.) AB határozatára hivatkozással a Rendelet 38. § (2) 
bekezdésével kapcsolatban megállapítja, hogy az elméleti edény méretének a lakásban lakók számához 
viszonyított meghatározása jogszabálysértő, mivel az Alkotmánybíróság szerint nem vonható le egyértelmű 
következtetés arra nézve, hogy a szemétkibocsátás és a szolgáltatás igénybevétele tényszerűen csupán a 
lakóingatlanban lévő lakások, valamint az egyes lakásokban lévő lakók számához lenne kapcsolható, bár nem 
vitatja, hogy e két tényező számottevően befolyásolja a szemét mennyiségét. Azzal, hogy az Ör. a szeméttároló 
edények ürítési díját kizárólag a lakásban élő személyek számához köti, a közszolgáltatást igénybe vevőt 
megfosztja attól a lehetőségtől, hogy a tényleges szemétkibocsátás mértékéhez igazodva fizessék az elvégzett 
szolgáltatás díját, ez pedig sérti a Ptk. 201. §-ban foglalt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének 
elvét.     

A Rendeletet akként javasoljuk módosítani, hogy a Rendelet 38. § (2) bekezdésének utolsó mondatából töröljük 
a lakások, ill. a lakók számához történő viszonyítást és így fogalmaznánk: „Ebben az esetben a szolgáltatás díja a 
Rendelet 15. § (2) bekezdése szerint meghatározott, szerződött edényméret és az ürítési gyakoriságon alapuló 
ürítési díj”. 

A települési önkormányzatok díjmegállapítás joga és kötelessége a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban Ht.) elfogadásával 2013. január 1-től megszűnt, ezért szükséges a rendelet 3. számú 
melléklete címében feltüntetni, hogy az abban meghatározott díjak 2011-2012. évre vonatkoztak. 
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A rendeletet 2013. február 1-ével javasoljuk hatályba léptetni. 

Marcali, 2013. január 10. 

 
Dr. Sütő László s.k. 
   polgármester 


