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3. számú előterjesztés

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (……)

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 2019. július 1-től
2019. december 31-ig biztosítja/átvállalja.”

2. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2019. július 1-én lép hatályba.

Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén
Polgármester Címzetes Főjegyző
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1. melléklet a …/2019.(.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 21/2013. (X. 18.) rendelethez

Hulladékgyűjtő szigetek, gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő udvar

1. Bem utca – Dezső utca
2. Bene Ferenc utca 9.

3. Berzsenyi utca 92-94.
4. Park u. 8-14. Társasház (Sportcsarnok felől)
5. Boronka, Gárdonyi utca 42.

6. Csomós Gergely utca Főnix ABC mögött
7. Dózsa György utca
8. Dózsa György u. 7-9. Társasház parkoló ny-i oldala

9. Gyóta
10. Honvéd utca – Ifjúság utca
11. Horvátkúti utca 99.
12. Széchenyi u. 14-20. Társasház (Csoba Papír mögötti parkoló)

13. Liszt utca – Táncsics utca
14. Mikszáth iskolával szemben
15. Mikszáth utca 8/A.
16. Móra Ferenc utca
17. Rákóczi u. 25. Társasház mögötti parkoló (a T-Home mögött)
18. Móra f. u. 7. Társasházak a Marczali H. u. felől
19. Noszlopy utca – Karikás utca
20. Csomós Gergely u. 7. társasházhoz
21. Széchenyi u. 23-25. Társasház
22. Park utca 3.
23. Széchenyi u. 22-28. Társasház (Forrás felől)
24. Polgármesteri Hivatal mögött
25. Posta közi óvoda
26. Rózsa utca
27. Rákóczi u. 31. Társasház
28. Vörösmarty utca – Jókai utca

AMecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében létesült szigetek:

1. Gyótapuszta, Dobó I. u. 0490/40
2. Alkotmány u. 3282
3. Végvári u. 2149/1
4. Lengyelkert u. 2309
5. Ősz u. 2557
6. Berzsenyi D. u. 1926/115
7. Kazinczy F. u. 1749
8. Orgona u. 1597/56
9. Táncsics M. u. 2392
10. Puskás T. u. 2628/15
11. Petőfi S. u. 94/2
12. Bize, Toldi u. 3062
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13. Kaposvári u. 682
14. Kócsag-Csalogány u. 833
15. Jókai M. u. 1172/4
16. Nefelejcs u. 1528
17. Horvátkút 3805
18. Múzeum köz 1609/26

AMecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében létesült vegyes üveg hulladék
gyűjtőpontok:

1. Kaposvári u. 39.
2. Ősz u.67. - Lenin u. sarok
3. Tóth Á. u. - Szilvás u.
4. Marczali Henrik u. GYÉK melletti közterület
5. József A. u.20.
6. Templom u. 59. - Kiss J. altb. utcával szemben
7. Kossuth L. u. Zöldkereszt előtti közterület
8. Hársfa u. 39. szám előtti Óvoda DNy - i oldalán
9. Kisgombai u. - Hegyalja u. sarok
10. Hunyadi u.-i temető melletti parkoló területe

Hulladékgyűjtő udvar:

Marcali, Ziehl-Abegg utca 7. (2628/23 hrsz)
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…. számú előterjesztés
Iktatószám: 5233-2/2019.
Ügyintéző: Horváth Rita

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek

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

/2019. (…………) önkormányzati rendelet

I N D O K O L Á S A

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület a 2019. áprilisi testületi ülésén módosította a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 36. §-t úgy, hogy 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 2019. január 1-től 2019. június 30-ig biztosítja/átvállalja.

Javaslom a rendelet 36. §-t úgy módosítani, hogy a rezsicsökkentés biztosítása érdekében a
önkormányzat a többletköltséget költségvetésében további 6 hónapra, 2019. július 1-től 2019.
december 31-ig biztosítja/átvállalja, így továbbra is teljesül a rezsicsökkentés az egyes felhasználóknál
és a közszolgáltató is pénzéhez jut.

A Rendelet módosításának másik oka a Bem utca – Dezső utca kereszteződésénél lévő hulladékgyűjtő
sziget felszámolása. Évek óta húzódó probléma a hulladékgyűjtő edények környékének
gondozatlansága, a szétszórt szemét és az edényzetből áradó bűz. Továbbá a hulladékgyűjtő edények
akadályozzák a kilátást a Dezső utcából a Bem utcára történő kifordulás esetén, amely
balesetveszélyes, mert nem lehet a Bem utcában délről érkező forgalmat látni.

A gyűjtősziget elhelyezése közlekedési, településképi és közegészségügyi szempontból aggályos
(közlekedés akadályozása, tisztántartás, balesetveszélye az út mellett), ezért nem indokolt a
hulladékgyűjtő sziget fenntartása.

Felülvizsgálatra kerültek a hulladékgyűjtő szigetek és az elmúlt évek változásait vezetjük át ezen
módosítással, összhangban a meglévő állapotokkal. A Boronka, Gárdonyi utca 42., a Horvátkúti utca
99. szám előtti, a Liszt utca-Táncsics utca kereszteződésénél lévő hulladékgyűjtő szigetek már évek
óta nincsenek meg, ezért azok törlése is indokolt. A Park utca 3. és a Polgármesteri Hivatal mögötti
hulladékgyűjtősziget egy és ugyanaz, ezért a Polgámesteri Hivatal mögötti megjelölés törlését
javaslom.

A Rendelet módosítását 2019. július 1-én javaslom hatályba léptetni.

Marcali, 2019. június 19.

Dr. Sütő László sk
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 …/2019. (….) 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.

Költségvetésben tervezésre
került.

Településképi és
közegészségügyi szempontból
jobb környezet teremtődik.

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, 2019. december 31-ig biztosítja/átvállalja.
A gyűjtősziget elhelyezése közlekedési, településképi és közegészségügyi szempontból aggályos (közlekedés akadályozása,
tisztántartás, balesetveszélye az út mellett), ezért nem indokolt a hulladékgyűjtő sziget fenntartása. Felülvizsgálatra kerültek a hulladékgyűjtő szigetek és az
elmúlt évek változásait vezetjük át ezen módosítással, összhangban a meglévő állapotokkal.
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 hulladékgyűjtő sziget fel nem számolása esetén továbbra is fennmaradna az évek óta tartó hulladékgyűjtő edények környékének gondozatlansága, az
egyre növekvő mennyiségű szétszórt szemét és az edényzetből áradó bűz. A változások átvezetése nélkül nem lenne meg az egyezőség a rendelet és a
meglévő állapotok között.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.
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