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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

/2018. (……) 

 

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 a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek 

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

36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4)  Amennyiben a 36. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott ingatlanokon belüli az egyes 

ingatlanhasználókra felosztott közszolgáltatási díj  meghaladja a 2013. július 1-jét követően 

fizetendő díjat az új elosztás miatt, a rezsicsökkentés biztosítása érdekében ezen ingatlanok 

esetén a önkormányzat a többletköltséget költségvetésében 2018. január 1-től 2018. december 

31-ig biztosítja/átvállalja. 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

 Polgármester Címzetes Főjegyző 
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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  

/2018. (…………) önkormányzati rendelet  

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Képviselő-testület a 2017. decemberi testületi ülésén elfogadta, hogy a Rendelet 36. §-a egy 

(4) bekezdéssel egészüljön ki, mely szerint a rezsicsökkentés biztosítása érdekében azon 

ingatlanok esetén, ahol a társasházon belüli az egyes lakásokra felosztott közszolgáltatási díj  

meghaladja a 2013. július 1-jét követően fizetendő díjat, az önkormányzat a többletköltséget 

költségvetésében 2018. január 1-től 2018. június 30-ig  biztosítja/átvállalja. 

 

Javaslom a rendelet 36. §-t módosítani úgy, hogy a rezsicsökkentés biztosítása érdekében a 

önkormányzat a többletköltséget költségvetésében további 6 hónapra, 2018. december 31-ig  

biztosítja/átvállalja, így továbbra is teljesül a rezsicsökkentés az egyes felhasználóknál és a 

közszolgáltató is pénzéhez jut. 

 

A Rendelet módosítását a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2018. október 9. 

       

         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 …/2018. (….) 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. 

 

Nem jelentős mértékű. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A jelenlegi társasházi díjfelosztással indokolatlanul nagyobb teher hárul a társasházban lakókra, mint a 

családi házas övezetben élőkre, ezért az önkormányzat a többletköltséget költségvetésében további 6 hónapra, 2018. december 31-ig biztosítja/átvállalja. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A hulladékszállítás költségeit a szolgáltatást igénybe vevőkre kell 

kiszámlázni. A családi házas övezetben lakókhoz képest eltérő, literre visszaosztott költség a szabályozás hiányában a társasházakban élőket 

többletteherrel sújtaná.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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