
Marcali Város Önkormányzatának 

              Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

   8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 

Iktatószám: 19851-2/2020.           

Ügyintéző: Horváth Rita 

 

 

 

EGYEZTETŐ ANYAG  

 

Beszámoló a 2020. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel gyűjtésével, 

szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület Tag! 

Tisztelt Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági Tag! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja alapján a helyi önkormányzatok feladata a hulladékgazdálkodás.  

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 33. § és 34. § alapján, 

valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján Marcali Város 

Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával 

és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás ellátására a KO-SZESZ Kft.-vel 

közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatást a megkötött közszolgáltatási 

szerződés alapján a KO-SZESZ Kft. látja el 2017. január 1-től 2021. december 31.-ig. 

 

A közszolgáltató tevékenységét a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, valamint Marcali 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 22/2013. (X. 18.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) előírásai szerint köteles végezni. 

 

A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatási szerződés 4.1. pont g) alpontja alapján, 

hogy a képviselő-testületnek évente beszámoljon a közszolgáltatói tevékenységéről. 

 

A KO-SZESZ Kft. benyújtotta a 2020. évi beszámolóját, mely az egyeztető anyag melléklete. 

2020. évben (január 1.-december1.) Marcali közigazgatási területéről lakossági, közületi és 

egyéb tárolókból összesen 100 m3 (80 m3 közületi, 20 m3 lakossági) folyékony hulladék 

került összegyűjtésre és elszállításra. 

Az önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése szerint a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan 

tulajdonosa a közszolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni. Az önkormányzati 

rendelet 1 melléklete tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 



 2 

közszolgáltatási díját, míg a 2. melléklete a természetes személy ingatlantulajdonos által 

fizetendő folyékony hulladék közszolgáltatási díját.  

Az önkormányzati rendeletben meghatározásra került díjak nem kerülnek módosításra. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – a Kormány által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

 

Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban észrevétele van, legkésőbb 2020. december 

17. napjáig a jegyzo@marcali.hu email címre jelezze.  

 

 

Marcali, 2020. december 11. 

 

                                                                                               Dr. Sütő László 

           polgármester 
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