
Tisztelt Marcali Lakos! 
Tájékoztatjuk, hogy Marcali Város Önkormányzata Képvisel testületének 1/2011. (I. 21.) számú 

rendeletének értelmében a következ  változások történnek a hulladékgy jtési közszolgáltatásban. 

Ezen rendelet 2. § szerint: 

 „Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: 
az ingatlanán keletkez  települési szilárd hulladék e rendeletben el írtak szerinti gy jtésére, a 
Szolgáltatónak történ  átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.” 
 A fentiek értelmében a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele 
kötelez , továbbá ezen rendelet 34/A § (4) bekezdése alapján a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatási 
szerz dés aláírásának megtagadása nem mentesíti a díjfizetés alól: 

 „Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.” 

Mit kell tudni cégünkr l? 
 Cégcsoportunk több száz településen lát el közszolgáltatói tevékenységet; csak Somogy, illetve Zala 
megyében több mint 150 településen. 

 Magas szolgáltatási min ségünket a fenti tényen kívül az is alátámasztja, hogy rendelkezünk MSZ 
EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelel  min ségirányítási tanúsítvánnyal, illetve MSZ EN ISO 
14001:2005 szabványnak megfelel  környezetirányítási tanúsítvánnyal. 

Milyen módon léphet kapcsolatba velünk a Tisztelt lakosság? 
 Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre az ügyfélszolgálati irodánkban (Marcali, Kossuth 
Lajos utca 74. I. emelet), valamint az esetlegesen felmerül  kérdéseikkel kereshet bennünket a 85/ 414-
803-as telefonszámon is. 

Mi a hulladékszállítás gyakorisága és id pontja a város területén? 
 Az 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 6. § értelmében: 

 „A szilárd hulladékot a társasházas (lakótelepi) övezetben heti két alkalommal (évi 104 ürítés), a 
város családi házas övezetében, a városrészekben és a külterületr l heti egy alkalommal (52 ürítés) kell 
elszállítani. A külterületi (sz l hegyi) tulajdonosok hulladék átadásának helyét a polgármesteri hivatal – a 
Szállító véleményét kikérve – állapítja meg. A szolgáltatónak a bio hulladékot május, június, július, 
augusztus és szeptember hónapokban kéthetente, összesen 10 alkalommal el kell szállítania.” 
 Segítségül mellékelten megküldjük a 2011-es évre vonatkozó szállítási naptárunkat is. 

Mikor van lomtalanítás illetve veszélyes hulladék gy jtés? 
 Az 1/2011. (I. 21.) számú rendelet 8. § szerint az „alkalmi háztartási szilárd hulladék elszállításáról 
évi egy alkalommal a Szolgáltató lim-lom gy jtés keretében – az ingatlan tulajdonossal történ  
egyeztetett id pontban – térítés nélkül gondoskodik.” 
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A lakosságnál keletkezett veszélyes hulladék (a jogszabályban meghatározott tulajdonságok közül 
eggyel, vagy többel rendelkez , illetve ilyen anyagokat vagy összetev ket tartalmazó, eredete, 
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent  hulladék) az 
önkormányzat polgármestere által meghatározott id ben évi egy alkalommal, az általa megjelölt helyre 
lerakható, melynek elszállításáról a Saubermacher-Marcali Kft. díjtalanul gondoskodik. 

Mi történik a szerz dött edényzet rtartalmát meghaladó és a mellé elhelyezett hulladékkal? 

 Amennyiben az ingatlan tulajdonosának, használójának a szerz dött mennyiségt l több hulladéka 
keletkezik, azt a Szolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgy jt  zsákban kell 
kihelyeznie. A zsák ára tartalmazza a szolgáltatás díját is. 

Mely esetekben használhatja több ingatlantulajdonos a hulladék gy jtésére szolgáló edényzetet közösen 
is? 
 A 12 vagy ezt meghaladó lakásegységek használóinak 1100 literes (1,1 m3) konténerben kell gy jteni 
a hulladékot. 

Milyen hulladékot tilos az edényzetekbe helyezni? 
 A gy jt edényben tilos veszélyes hulladékot (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék) illetve gyúlékony 
vagy robbanó anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi 
épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járm veit. 

Mik a díjfizetés feltételei? 
 Minden háztartásnak kötelez  a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak 
díját a mindenkor érvényes díjszabásnak megfelel en megfizetni. A közszolgáltatási díjat annak az 
ingatlantulajdonosnak (birtokosnak vagy használónak) kell megfizetni, aki az 1/2011. (I. 21.) számú 
rendelet 11. § szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. A közszolgáltatás díját 
negyedévente, számla ellenében köteles utólag megfizetni (a számlán feltüntetett fizetési határid  lejárta 
el tt). 
 Az els  negyedévben kiállításra kerül  számlák végösszege eltér  lesz a további három negyedévhez 
képest:  az els  negyedévben csak a február és a március havi díjat kell kiegyenlíteni, míg a továbbiakban 
már három hónap kerül kiszámlázásra. 
 Amennyiben a díjfizet  személyében változás következik be, az ingatlantulajdonos köteles a 
szolgáltatónak az új, díjfizetésre kötelezettet bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a közszolgáltatási 
díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. 
 Tájékoztatom továbbá, hogy meg nem fizetés esetén a hulladékkezelési közszolgáltatási díj adók 
módjára behajtható tartozásnak min sül. 
 

 Reméljük, ezzel a rövid tájékoztatóval is hozzásegítettük Önt ahhoz, hogy hulladékgazdálkodási 
kérdések vonatkozásában megfelel  információkkal rendelkezzenek. 

A további sikeres együttm ködés reményében marad tisztelettel az Ön KörnyezetBarátja: 
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