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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. 
törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tv. 1. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: Rendelet) 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) Az önkormányzat képviselőtestületének szociális bizottsága javaslata alapján az arra rászorult tulajdonosok 
esetében az önkormányzat díjmérséklést kezdeményezhet a szolgáltatónál. A Rendelet alkalmazásában rászorult 
tulajdonosnak kell tekinteni azt a kérelmezőt, akinek a havi nettó jövedelme – közös háztartásban 
életvitelszerüen együtt élők esetében az egy főre jutó a havi nettó jövedelem – az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg.” 

 
2. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 11. §-a  hatályát veszti. 

 
 
 

Dr. Sütő László s.k. 
polgármester 
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I N D O K O L Á S A  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Kormányhivatal az általa végzett komplex vizsgálat során megállapította, hogy a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 8. § alkalmazása során jogbizonytalanság 
keletkezik, javasolta a Rendelet módosítását. 

A Rendelettel szembeni részletes követelményeket az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló 1995. évi XLII. törvény (a továbbiakban Tv.) 2. §-a tartalmazza. A Rendelet tartalmazza a helyi 
közszolgáltatás megnevezését, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a nyilvánosan meghirdetett pályázatot 
elnyerő, a közszolgáltatást végző szolgáltató (Somogy Kéményseprő Mester Kft.) megnevezését, illetőleg annak 
a működési területnek a határait, (a város közigazgatási területe) amelyen belül a szolgáltató a közszolgáltatás 
teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni; a közszolgáltatás ellátásának rendjét 
és módját, az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj mértékét, 
megfizetésének rendjét, 

A Rendelet ugyanakkor nem rögzíti - a Tv. 2. §-a alapján kötelező tartalmi elemet - az elvégezendő 
szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetésre vonatkozó esetleges kedvezmények eseteit, csupán azt 
tartalmazza, hogy az önkormányzat képviselő-testületének szociális bizottsága javaslata alapján az arra rászorult 
tulajdonosok esetében az önkormányzat díjmérséklést vagy díj elengedést kezdeményezhet a szolgáltatónál. A 
Rendelet nem tartalmazza azt, hogy ez esetben mit értenek „rászorult tulajdonosok” alatt, ezzel a helyi 
rendelet alkalmazása során jogbizonytalanság keletkezik. 

Javaslom a Rendelet 8. § (11) bekezdését kiegészíteni „rászorult tulajdonosok” fogalmával. 

A  rendeletet a kihírdetés napjával javasoljuk hatályba léptetni. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 1. § (1) bekezdése alapján szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, 
amely veszélyes a társadalomra. A 254. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 

Javaslom a Rendelet 11. §-ában foglalt szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezését. 
 
Marcali, 2012. április 13. 
 
        
         Dr. Sütő László s.k. 
              polgármester 


