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7. sz. előterjesztés 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

…./2017. (………...)  

 

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, a 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. § 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4)-(8) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„(3) A kérelem előterjesztésére jogosult az a: 

a) 65 év feletti, megromlott egészségi állapotú személy, akinek nincs vele közös 

háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére és akinél a 

közös háztartásban élők jövedelmének együttes összege egy főre vetítve nem haladja 

meg a fizikai dolgozókra vonatkozó minimálbér mértékét. 

b) 75 év feletti személy, akinek nincs vele közös háztartásban élő olyan hozzátartozója, 

aki képes a munka elvégzésére. 

 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben: 

a) Közös háztartásban élőnek kell tekinteni a kérelmezővel azonos  bejelentett lakó- vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen ott tartozkodó személyt.  

b) Megromlott egészségi állapot igazolható rokkantságot megállapító irattal, vagy más 

háziorvosi vagy szakorvosi igazolással. 

c) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők kötelesek a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmének igazolására. A jövedelem igazolható különösen: 

munkáltatói igazolással, pénzellátás folyósítását igazoló szelvénnyel, pénzintézeti 

folyószámla kivonattal. 

 

(5) Amennyiben a (3) bekezdés a) pontja alatti kérelmező Marcali város közigazgatási 

területén több lakóingatlannal rendelkezik, kérelem benyújtására csak azon ingatlan előtti 

közterület vonatkozásában jogosult, ahol bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik. 
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(6) A (3) bekezdés a) pontja alapján jogosult személy kérelmét évente március 31-ig felül kell 

vizsgálni, melyhez az egészségi állapot igazolását nem kell évente benyújtani akkor, ha a 

kérelmező megromlott egészségi állapota miatt rokkant vagy állapotában javulás igazoltan 

nem várható.  

 

 (7) Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester a (3) bekezdés a) pontjában 

foglaltaktól eltérően is kiadhat engedélyt. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül 

különösen: a kérelmező vagy vele közös háztartásban élők fogyatékossága, tartós betegsége, 

balesete, valamint egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény 

bekövetkezése. 

 

(8) A közterület tisztántartásának átvállalása esetén a jogosult köteles a körülményeiben 

beálló változást 15 napon belül a polgármester részére bejelenteni különösen: a közös 

háztartásban élők számának, jövedelmének változását, ingatlan értékesítését. 

Ezen kötelezettség elmaradása esetén a polgármester a kérelmezőt, illetve az ingatlan 

tajdonosát az elvégzett tisztántartási munka költségeinek megtérítésére kötelezheti.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

 Polgármester Címzetes Főjegyző 
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Ügyiratszám: 3594/2017. 

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

tisztántartásáról szóló  

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…../2017. (…..) önkormányzati rendelet  

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Az Önkormányzat hatályos rendelete értelmében ingatlanhasználó köteles gondoskodni az 

ingatlan előtt, sarok ingatlan esetén az ingatlan előtti és melletti járdaszakasz, járda hiányában 

egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, vagy az ingatlan 

mellett csak zöld sáv van, úgy az úttestig terjedő teljes terület, a nyílt árok és ennek 

műtárgyai, valamint a kérelmére engedélyezett és az általa megvalósított zárt csapadékvíz 

elvezető tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról. 

A Képviselőtestület 2015. április 16-án elfogadott rendeletmódosítással lehetővé tette, hogy a 

tisztántartást bizonyos feltételeknek megfelelő személyek részére a polgármester 

engedélyével a GAMESZ Szervezet saját költségén elvégzze.  

 

A Rendelet alapján a kérelem előterjesztésére jogosult az a 

a) 65 év feletti, rokkant vagy orvosilag igazoltan megromlott egészségi állapotú személy, aki 

a mindenkori minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezik és nincs vele közös háztartásban 

élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére, 

b) 75 év feletti személy, amennyiben nincs vele közös háztartásban élő olyan hozzátartozója, 

aki képes a munka elvégzésére. 

 

Javaslom a Rendeletet az eltelt időszak tapasztaltai alapján pontosítani. 

Indokolt meghatározni a jövedelem számítását azon esetekben, ahol a kérelmezővel közös 

háztartásban más, jövedelemmel rendelkező személy is él, valamint azon eseteket, amikor a 

kérelmezőnek több ingatlana van a városban. 

 

Fontosnak tartom, hogy a 75 éven felülieknek ne kelljen évente a kérelmüket megújítani, és a 

65 év felettieket is csak a legszükségesebb mértékig terheljük. 

 

Fentiek alapján az önkormányzati rendelet módosítását a kihirdetését követő napon javaslom 

hatályba léptetni. 

 

 
Marcali, 2017. május 4. 

       

         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 …/2017. (….) 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 közterületek tisztántartását, és 

az az alóli mentesség eseteit. 

 

 

A települési hulladék (bio) 

vonatkozásában kedvező 

Nem terheli a környezetet, 

közegészségügyi szempontból  

kedvező.  

Olyan előírásokat  

tartalmaz, amelyek feltétlenül 

szükségesek, az 

adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az eltelt időszak tapasztalatai alapján pontosítani szükséges a közterület tisztántartási előírásokat, a mentességi eseteket. 

Indokolt meghatározni a jövedelem számítását azon esetekben, ahol a kérelmezővel közös háztartásban más, jövedelemmel rendelkező személy is él, valamint azon eseteket, amikor a 

kérelmezőnek több ingatlana van a városban. 

Indokolt szabályozni, hogy a 75 éven felülieknek ne kelljen évente a kérelmüket megújítani, és a 65 év felettieket is csak a legszükségesebb mértékig terheljük. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A szabályozás pontatlansága miatt a benyújtott kérelmek egyenlő elbírálása nem biztosítható. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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