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7. sz. előterjesztés 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 

szóló 22/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/C. § (2) bekezdésében, valamint a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013.(X.18.) 1. melléklete az 1. melléklet 

szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 

szóló Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013.(X.18.) 1. mellékletében foglalt 

táblázat 1–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

 Szállítási távolság száll díj. ürítés m3 ártalmatlanítás díj közszolgáltatási díj 

(nettó Ft) 

1. 0-5 km 2 795 1 2 205 5 000 

2. 5-10 km 4 095 1 2 205 6 300 

3. 0-5 km 2 795 2 4 410 7 205 

4. 5-10 km 4 095 2 4 410 8 505 

5. 0-5 km 2 795 3 6 615 9 410 

6. 5-10 km 4 095 3 6 615 10 710 

7. 0-5 km 2 795 4 8 820 11 615 

8. 5-10 km 4 095 4 8 820 12 915 

9. 0-5 km 2 795 5 11 025 13 820 

10. 5-10 km 4 095 5 11 025 15 120 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 

szóló 22/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) 

pontja alapján a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 

(közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni: a településen található szennyvízbekötés nélküli 

ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről 

és ellenőrzéséről. 

  

A Vgtv. alapján az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a 

továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi 

csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem 

vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben 

meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. 

  

A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba 

vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 

módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz 

begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

  

A közszolgáltatás ellátására a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/5993-

13/2021.ált számú határozatában Marcali településen a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatóként Kovács Ferenc e.v.-t (7562 

Segesd, Vörösmarty utca 100.) jelölte ki 2022. január 11. napjától az új közszolgáltatási szerződés 

megkötéséig, de legfeljebb 2024. január 11. napjáig. 

  

Marcali Város Önkormányzata a Marcali Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló ideiglenes begyűjtés ellátására 

megállapodást kötött a kijelölt közérdekű szolgáltatóval Kovács Ferenc e.v.-vel. 

  

Kovács Ferenc e.v. a 2022. évre vonatkozó beszámolójában a megállapodás 5.3. pontja alapján a 

gazdálkodó szervezetek esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kötelező közszolgáltatásról szóló Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (X. 
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18.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározott díj emelését javasolja 

2023. január 1-től, mivel 2023. január 1-től nagy mértékben emelkedik a szennyvíz elhelyezés díja 

és az üzemanyag árak is jelentősen emelkednek. 

Javaslata gazdálkodó szervezetek esetén: 

– 0-5 km távolságon belül 2.205 Ft + ÁFA/köbméter az ártalmatlanítás díja, 2.795 Ft + ÁFA/köbméter 

a szállítás díja 

– 5-10 km távolságon belül 2.205 Ft + ÁFA/köbméter az ártalmatlanítás díja, 4.095 Ft + 

ÁFA/köbméter a szállítás díja. 

A természetes személy lakossági igénybevevők által fizetendő díjtételek a szippantott szennyvízre 

vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő 

módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezési alapján változatlanok a Rendeletben 

jelenleg szereplő díjtételekhez képest, ezért a Rendelet 2. melléklete nem módosul. 

  

A rendelet módosítását 2023. január 1. napjával javaslom hatályba léptetni. 

  

                                                                                                                           Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                                                                polgármester 


