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5. sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2016. (…..) 

 

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

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

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

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C. §-ában, valamint a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el:  

 

1. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló 22/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e 

rendelet melléklete lép. 

 

2. §  

 

 

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné Dr. Molnár Irén  

polgármester címzetes főjegyző 
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Melléklet a …../2016. (……...) önkormányzati rendelethez 

a 22/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételének díja 

 

 

 

Marcali város közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz esetében gazdálkodó szervezetek által fizetendő díj:  

 

 

 
SZÁLLÍTÁSI 

TÁVOLSÁG 

SZÁLL 

DÍJ. 
ÜRÍTÉS 

M
3
 

ÁRTALMATLANÍTÁS 

DÍJ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI 

DÍJ 

(NETTÓ FT) 

1. 0-5 km 2 990 1 1 121 4 111 

2. 5-10 km 4 785 1 1 121 5 906 

3. 0-5 km 2 990 2 2 242 5 232 

4. 5-10 km 4 785 2 2 242 7 027 

5. 0-5 km 2 990 3 3 363 6 353 

6. 5-10 km 4 785 3 3 363 8 148 

7. 0-5 km 2 990 4 4 484 7 474 

8. 5-10 km 4 785 4 4 484 9 269 

9. 0-5 km 2 990 5 5 605 8 595 

10. 5-10 km 4 785 5 5 605 10 390 

   

 

 

(A fenti „közszolgáltatási díj” az ÁFÁ-t nem tartalmazza) 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

             Címzetes Főjegyzője 

      8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

                Tel.: 85/501-006 

                Fax: 85/501-055 

 
Ügyiratszám: 10181/2016.  

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

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

…./2016. (….) önkormányzati rendelet 

 

I N D O K O L Á S A  

 

 

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 2012-2016. időtartamra kötött szerződés 2016. december 31-

én lejár. Az Önkormányzat a közszolgáltatás folyamatosan biztosítására pályázatot írt ki. A 

pályázat kiírására a közszolgáltatáshoz csatlakozó további tíz önkormányzat nyilatkozata 

alapján Marcali, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Főnyed, Hollád, Kéthely, Sávoly, 

Somogysámson, Szegerdő, Tikos és Vörs önkormányzatok közigazgatási területére is 

kiterjedő hatállyal került sor.  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés odaítélésére irányuló 

pályázati felhívást 190/2016. (XI.24.) kt. határozatával eredményesnek nyilvánította, és 

nyertes pályázónak a Koszesz Kft.-t (székhely: 8700 Marcali Táncsics u. 20.) hirdette ki. A 

közszolgáltató 2017. január 1-től 2021. december 31-ig a Koszesz Kft. 

A Koszesz Kft. pályázatában a gazdálkodó szervezetek esetében megajánlott ár 15%-al 

magasabb, mint a jelenleg érvényes díjszabás, amely 2011-ben került meghatározásra, ami 

nem tekinthető túlzott mértékűnek, azóta díjemelést közszolgáltató nem kezdeményezett. 
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A nyertes pályázó által megajánlott és szerződésbe foglalt díjtételeket az idei év végéig át 

kell vezetni a helyi rendeleten, hogy azok 2017. januárjától jogszerűen alkalmazhatók 

legyenek. 

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 rendeletet 2017. január 1-től javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2016. november 29. 

 

 

                                                                                              Bödőné Dr. Molnár Irén  

                                                                                                   Címzetes főjegyző 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 22/2013. (X. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

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. 

Nincs. 

 

Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:  
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 2012-2016. időtartamra kötött szerződés 2016. december 31-én lejár. Az Önkormányzat a közszolgáltatás folyamatosan 

biztosítására pályázatot írt ki. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés odaítélésére irányuló pályázati felhívást 190/2016. (XI.24.) kt. határozatával eredményesnek nyilvánította, és nyertes pályázónak a Koszesz Kft.-t (székhely: 8700 Marcali 

Táncsics u. 20.) hirdette ki. A nyertes pályázó által megajánlott és szerződésbe foglalt díjtételeket az idei év végéig át kell vezetni a helyi rendeleten, hogy azok 2017. január 1-től 

jogszerűen alkalmazhatók legyenek. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 
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