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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2021. december 16-i ülésére 

 

a „Marcali város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása 2022. évre”, valamint a „Nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása 2022-2026. 

évekre” tárgyban kiírt szerződés odaítélésére irányuló pályázatok tekintetében döntés az eljárás 

eredményéről 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A közszolgáltatás ellátására a 2017-2021. időtartamra a KOSZESZ Kft.-vel kötött szerződés 2021. 

december 31. napjával lejár. Az Önkormányzat kötelezettsége új szerződés megkötése útján 

folyamatosan biztosítani a közszolgáltatást.  

A következő években a közszolgáltatást biztosító vállalkozás kiválasztása érdekében két 

alkalommal is kisbeszerzési eljárást folytattunk le. 

 

A pályázatot első alkalommal 2021. november 30. napján írtuk ki a „Marcali város közigazgatási 

területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás biztosítására a 2022. évre” az alábbi 3 cég felhívásával: 

 

1. KOSZESZ Kft. Marcali, Táncsics Mihály utca 20. 

2. DRV Zrt. Siófok, Tanácsház utca 7. 

3. Mesztegnyő Köszég Önkormányzata Mesztegnyő, Szabadság tér 6. 

 

Ekkor még abban bíztunk, hogy az egy éves időtartam miatt legalább a jelenlegi szolgáltató 

pályázatot fog benyújtani. Azonban sajnos a felhívásra pályázat nem érkezett. 

 

Második alkalommal 2021. december 2. napján indítottunk újra kisbeszerzési eljárást „Marcali 

város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás biztosítására a 2022-2026. évre” tárgyában az alábbi 4 cég felhívásával: 

 

1. Kovács Ferenc e.v. Segesd, Vörösmarty u. 100. 

2. Farkas Gábor e.v. Kaposvár, Kaposfüredi út 36. 

3. Orci Mező Kft. Orci, József Attila u. 31. 

4. Lábod Község Önkormányzata Lábod, Táncsics u. 1. 

 

A felhívásra azonban ez alkalommal sem érkezett be pályázat. 

 

A kijelölt munkacsoport szakvéleményében a fentiek alapján mindkét pályázati eljárás 

vonatkozásában eredménytelenség megállapítását javasolja. 

 



 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.:85/501-019 email: polghiv@marcali.hu 

 

2 

 

 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a fentebb előadottak szerint, a kijelölt munkacsoport 

állásfoglalásának megfelelő döntések meghozatalát. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Marcali város közigazgatási területén a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

biztosítása 2022. évre” tárgyban kiírt pályázati eljárásában – Marcali Város Önkormányzatának 

Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján –  megállapítja, 

hogy a pályázati eljárás eredménytelen, mivel nem nyújtottak be pályázatot.   

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Marcali város közigazgatási területén a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

biztosítása 2022-2026. évre” tárgyban kiírt pályázati eljárásában – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye 

alapján – megállapítja, hogy a pályázati eljárás eredménytelen, mivel nem nyújtottak be pályázatot.   

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felkéri a polgármestert, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2021. december 10. 

 Dr. Sütő László s.k. 

 polgármester 


