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27/2011. (VII. 29.) számú 
 

R E N D E L E T E  
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2003. (VI. 20.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 8 § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető költség tételesen: a lakbér vagy albérleti 
díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, közös költség, csatornahasználat díja, szemétszállítás 
költsége, villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költsége.” 

 
2. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi rendszeréről  
szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról szóló 

27/2011. (VII. 29.) számú rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges 
tekintettel arra, hogy a 2011. évben Marcali városban a szemétszállítás díjait a szolgáltató a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően már közvetlenül a lakosság felé számlázza. A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 38. § szakasza a normatív lakásfenntartási támogatás 
szabályozásánál lehetővé teszi, hogy a lakás elismert költségei között a szemétszállítás díját is figyelembe vegye 
a döntéshozó. 

Az Szt. 38. § (9) és (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott Rendelet a helyi lakásfenntartási 
támogatás megállapításánál a figyelembe vehető - lakhatással összefüggő- elismert költségek között eddig nem 
nevesítette a szemétszállítási díjat, mert azt nem a lakosság fizette meg közvetlenül, de tekintettel a fent említett 
változásra, ennek költségként történő megjelölése és beszámítása indokolt. 

Fentiek miatt javaslom, hogy a Rendelet 8. § (4) bekezdésében a beszámítható költségek között kerüljön 
feltüntetésre a szemétszállítás díja is. 
 
Marcali, 2011. július 12. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


