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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. december 20-i ülésére 

 

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel gyűjtésével, 

szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

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 KOSZESZ Kft.-vel 

közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatást a megkötött közszolgáltatási 

szerződés alapján a KOSZESZ 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 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 KOSZESZ Kft. benyújtotta a 2018. évi beszámolóját, mely az előterjesztés 1. mellékletét 

képezi. 
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A Képviselőtestület a KOSZESZ Kft. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásról 

szóló a 2018. évi beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KOSZESZ Kft. a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2018 évi beszámolóját elfogadja. 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

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

önkormányzati rendeletében meghatározott díjakat felülvizsgálta és úgy határoz, hogy a 

díjakat nem módosítja. 

 

 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Marcali, 2018. december 6. 

 

                                                                                               Dr. Sütő László 

           Polgármester 

 

                                                                                                



1. melléklet
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