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72/2020, (V,1 5,) h a t á r o z a t a

a Balassagyarmat Város kÖzigazgatási terütetén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvÍz begyűjtésére vonatkozó közszolgáttatás ettátására szóló pátyázat kiírásáről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselólestülete a határozat mettéklete szerinti
tartalommal pályázatot Ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséreés
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszotgáftaias végzésére,2020, májui'2i. napjától
számított egy éves, határozott időtartamra.

2)

A

KéPviselÓlestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzót

megtételére.

Határidő: 2020. május 16.
G ábor polgármester
dr. Varga Andrea jegyző

Felelős: Csach

a

szükséges intézkedések

pÁlyÁztTlnnlnívÁs
Balassagyarmat Város Önkorm ányzata a Balassagyarmat város közígazgatási területén nem
kÖzművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó közszolgáltatási
tevékenység ellátására páIyázatot ír ki az alábbiak szerint:

A

pály ázat kiírój ának adatai:

Név: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi ií 12.
Képviseli : Medv ácz Laj os polgármester
Tel: (35) 505-925
E-mail : pmester@balassagyarr_nat.hu
Kapcsolattartó: Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző
Tel.: (35) 505 - 925
E-mail : galikagi@balassagyarmat.hu

A közszolg áltatő feladata

:

A

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LMI. törvény (továbbiakban: Vgt.), a nem közművel
tevékenységrészletes
szabálYairől szóló 45512013. (XI.29.) Korm. rendelet, Balassagyarmat Város Önkormanyzata
KéPviselŐ-testÜletének 15l20I5.(III.30.) rendelete és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései
alaPján a nem közművel összegyűjtöttháztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkoző közszolgáItatás
biztosítása Balassagyarmat varos közigazgatási területén.
ÖsszegyűjtÖtt hazíartási szennyvíz begyújtésérevonatkoző közszolgáltatási

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja:
2020. május 27.

A közszolgáltatás ellátás

ána

k

terv ezett id őta rta m

a :

1év
Az ellenszolgáltatás kalkulálás

a,,

tájékoztató adatok:

A kÖzszolgáItatásba bevont terület települési, földrajzi

A

Az

és közlekedési

jellemzői:

PálYázatban foglalt szoIgáltatással érintett terület Balassagyarmat város közigazgatási

-

területe:

A kÖzponti városrész esetében apályázati kiírás rnellékletében megjelölt ingatlanok,

Nyírjesüdülőterület.

érirrtett területek kiépítettönkormányzati-

és országos közutakon megközelíthetők,

A közszolgáltatással érirrtett ingatlanok száma: 374
A kÖzszolgáltatást igérrybe vevő gazdálkodó szervezetek, irrtéznények száma: 4l
A n em

közm űvel

ös

szegyűj

t

őtt háztartás i szen ny v íz v árható m

en

nyis ége :

Az ÜrítésimennYiség a településen víziköznrű szolgáltatást (közműves ivővizelláíás, és közműves
szennYvízelvezetés és tisztítás) végző DMRV Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján:
kb.4000 m3lév,

2

A leürítésés ártalmatlanítás helye:

A DMRV

Duna Menti Regionális Yízmű Zrt. által üzemeltetett, 2660 Balassagyarmat, Kóvári út

30. szám alatti városi szennyviztisztító telep, a folyékony hulladék fogadó műtárgy,
Vízj ogi üzemeltetési engedély száma:
2026. március 3l .
érvényessége:
A szennyví ztisztitő tel ep ti sztító kapac itás a
4.500 m3/d
Hidraulikai terhelés:
:

S zenny ező any ag-terhel

és

2,025
33.750 LE
max. TFH 50 m3/d

:

A DMRV Duna Menti Regionális Vízrnű Zrt.
mindenkori csatornahasználati
vízterhelésidíj kétszerese.

által érvényesítettszippantott szennyvíz fogadási díj a

díj háromszorosa, plusz az

adott telepre érvényesmindenkori

díj:

Közszolgáltatási

A

telepiilési nem közművel összegyiijtött háztartási szennyvizzel kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételéértérvényesíthető díj egytényezős, mely Balassagyarmat Város
ÖnkormányzataKépviselő-testületének I5l20I5,(IIi.30.) rendelete szerint Ft/m3 egységnyi dí|ként
keriilt meghatározásra.

Az egységnyi díjtételösszege nem természetes személy ingatlantulajdonos

esetén:

c s atornah áI ő zatb a beköthető i n gatl anok e s etéb en
840.00 Ft/m3 (A clíj az á|talános forgalmi adó összegét nem taftalmazza,)
- a köziizemi csatornahálőzatba nem köthető ingatlanok esetében:
350.00 Ft/m3 (A díj az áltaIános forgalmi adó összegét nem tartalmazza,)

- a kőzuzemi

:

Az egységnyi díjtételösszege természetes személy ingatlantulajdonos
- a közüzenri

esetén:

csatornahálózatba beköthető ingatlanok esetébetr:

756.00 Ft/m3 (A díj az álta\ános íbrgalmi adó összegét nem íartalmazza.)
- aközizemi csatornaháIőzatba nem köthető ingatlanok esetében:
315.00 Ft/m3 (A díi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)

Az

ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének
kiszárnításánáI az ingatlanon fogyasztott vízmennyiségetkell alapul venni.
Átalányclíjas vízfbgyasztás esetén a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz
menny

i s ég

e a háztartásba ki s zám lázott vízmenny i s é g

al apj

án számitandő,

Amennyiben az ingatlan a közműves ivóvízháIőzatba nincs bekötve, az ingatlanról ténylegesen
elszállított vízmennyiségetkell a díjfizetésalapjának tekinteni.

Természetes személy ingatlantulajdonos esetén a szippantott szennyvízte vonatkozó
rezsicsökkentésről szőIő 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit megfelelőerr alkalmazni kel1.
Lakossági települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz esetében a közműtves
csatornahálőzatta| el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar
Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény "normatív, kötött felhasználású
támogatások" tárgyúr melléklete szerint a "lakossági települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása" címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell a
Kö zszolgáltató

l

ako

ss

ági faj ago s ráfo
I

rd

ításait.

3

A kÖzszolgáltatási díj kiegyenlítésérea közszolgáltatő és az ingatlantulajdonos kozott fennálló
jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat aközszolgáltatónak aközszolgáItatás ellátásáért
pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyú.jt.

Alkalmassági követelmények:

A

pályázőnak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a 455l20l3. (XI.29.)
Korm, rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak szerint:
- a kÖzszolgáltatás ellátásához szükséges - legalább telefon alapű * ügyfelszolgálattal és
ügyeleti rendszerrel (R. 3. § (2) )
- aközszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a
szükséges berendezésekkel, eszközökkel (R.4. §.(1) a.)
- olyan, a tulajdorrában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményébenlévő,
hatóságilag engedélyezett telephellyel, arnely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez
szÜkséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azoktisztítására,
feftőtlenítéséreengedéllyel rerrdelkező vállalkozással kötött szerződéssel, (R. 4. §. (1) b,)
- olyan felszerelésekkel és eszközökkel, arr.elyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen
keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek, (R. 4,

-

§. (1) c.)

aközszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú *köztisztasági munkagép- és járműkezelő
településtisztasági szippantó gépkezelő szakképesítésselrendelkező szakemberre]
(R.4.§.(1)d.),

- a

rryilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos rnúködtetéséhez szükséges feltételekkel (R. 4. §. (1) d.).

A Pá|yázatnak - adatokkal

és leírásokkal

alátámasztott módon

- tartalmaznia kell:

A közszolgáltatás ellátásának módjára

és szervezésére,
teljesítése során alkalmaznitewezettjárművekre, gépekre, felszerelésekre,
berendezésekre,

a közszolgáltatás

eszközökre,

a

közszolgáItatás

teljesítéséhezalkalrnazni tervezett módszerekre, technológiákra és

eljárásokra,
a közszol gáltatás s al ö s szefü g g ő fej e s zté s ek e l vé g zé s ére,
aközszolgáltatás körébe tatloző tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
a fogyasztői érdekek érvényesülésénekés védelmének biztosítékairaés módszereire,
a közszolgáltatás ftnanszírozásárrak feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának
meghatár ozásár a, valamint beszedésénekmódj ára,
1

aZ

ÜgYfélszolgálati

és tájékoztatási, valamint a

rryilvántarlási, adatkezelési és

adatszol gáltatás i rendszer rnűkö dteté s ére, val am int
a kö zszo| gáItatás v é gzé séliez rende lkezé sre ál l ó s zakemb er | étszámra

vonatkozó javaslatot.

A

PáIYáző tegyerr ajánlatot a közszolgáltatás dijára, mely magába foglalja a szennyvíz
begYŰjtésének, szállításának és a kijelölt áfialmatlanító helyen való Ólhelyezésének díját is nettó
Összegben, Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapiána Vgt 44lD
§. (1)-(6) belezdésében
foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval, figyelemmél a siippantott szennyvízre
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel
összefliggő módosításáról szóló 2013. évi CXN. törvérry előírásaira is.

A pályázónak csatolnia kell:

-

gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot,

4

-

egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt,
a tevékenység végzéséhezszükséges hatósági errgedélyek, egyéb okiratok másolati példányát.

A pályázónak a pá|yázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

-

rendelkezlk a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó - a
feliigyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott - tervvel,
megfelel a fentebb tészletezett alkalmassági feltételeknek,
a felügyeletet ellátó hatóságnál aközszolgáltatót bejelentették.

ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolandó szerződésükben rögzíteniük kell:

Több ajánlattevő közös

-

az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
a képviseletükben eljáró

azajánlattárgyátképező

vállalkozás megnevezésétés képviseleti meghatalmazását, valamint
közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.

ajánlat benyújtása esetén ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a váIlalkozást, amelyet nyertes sé gük esetén - a tel epülési önkormá ny zaí közszo gáltatónak minő sít.

Közös

1

A

pá|y

ázat beérkezésénekhatáridej e:

2020. május 25. napján 10.00 óra

A pályázat beérkezósének címe:
alassagyarmati Közö s Önkormá ny zaíi Hivatal j egy zője
2660 Balassagyarmat, Rákóczi it 12.
B

páIyázatot zárt borítékbankell benyújtani. A borítékonszerepeljen a ,,Nem közművel
összegyűjtött háztatliási szennyvíz begyűjtése Balassagyarmat város közigazgatási területén"
szöveg.

A

A pá|yázatok felbontásának helye
2O2O, máj trs

A

2 5

.

1

0.

és ideje:

00 óra, B alassagyarmati Közö

s Önkormán y zati

Hiv aíal tárgyalój

a.

pályázatok elbírálása a pályázatok felbontását követő első Képviselő-testületi ülésen történik.

A képviselő-testület fenntartja apáIyázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
Balassagyarmat, 2020. május 1 5.

Csach Gábor
polgármester
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Ic,q.zc.a,ró

Tárgy: Balassagyamlat település kőzígazgatási területén a nem

köznrűvcl összcgyűjtön há^artási szcnnyviz bcgyújtésétós
száI|ításál yéEZő közszolgáltató kijelölése ügyében -

közszolgá|íatő kijelölésének határozata
Hivatkozási szám: 3 5100-6420/2019 ált.
Ű gyiníéző: Németh Norbert
Teletbn: +36 1 459-2746
e-mail: fki.hatosag(/katved,gov.hu

HATÁnozar
Balassagyarmat Város Önkormányzat (2660 Balassagyannat, Rákőczi fejedelem utca 12.; a
továbbiakban: Önkormányzat) kérelméreindított eljárásomban

BALASSAGYARMAT településen a nenn közmű_vel összegyűjtöttháztartási szennyvíz
ideiglenes begyűjtésének ellátására a KOMMUN Ár-SzorKFT.-t (2660 Balass ugyár^ut,
JÓszív utca 20., statisztikai számjel: 15735296-8411-321-12, KÜJ azonosítő: 1303362272,
KTJ azonosítő: 102526997)

közérdekű szolgáltatóvá jelölöm

az alábbíak szerint:

ki

I.1 AZ ideiglenes begyűjtési eltátással érintett település megnevezése: Balassagyarmat
|I./ Az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontj a és az ideiglenes begyűjtési
szerződés megkötéséig,
de legí'eljebb 2020. nrájus 26. napjáig;

ellátás időtartama: 2019. május 27. napjátd azűjközszolgáltatási

Az

Ünítés helyének (befogadó) megnevezése: DMRV Duna Menti Regionális Yízmű
(továbbiakban: DMRV Zrt.) üzerneltetésében lévő Balassagyannat település
szernyyíztisztító telepe (2660 Balassagyarcnat, Kóvári út 30.)

IIn.l

Zrt.

IVJ A közszolgáltatásra

alkalmazand,ő gépjárművek rendszáma és típusa: EUF-433
'-ir::gaini tenclszámít MAN i6.168 kombinált
szennyvizszippantő, PLJ-147 forgalmi
rendszátnír Mercedes Benz szennyvízszippantő gépjármű
V7

l
2
3

D;í.!íize,úésés elszámolás:

az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja;

-'a kÖaizemi csatornahálózatba
beköthető ingatlanok esetében: 756,-FI+ÁFA/m3
zl kŐ'Ászemt

csatornahálózatbabe

nerrr köthető ingatlanok esetében: 315,-

Ft +ÁFA/m3

ingatlanhasználő az ideiglenes ellátás diját a kijelölt közérdekű szolgáttatő által
j<ibocsátolt számla ellenében utólag fizeti rneg.
A t<Ózérrlekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során a közszolgáItatási
'Jíiból meg nenr térirlő indokolt költségeket a központi költségvetés az ellátásért felelős
,L-,z

önlrormá,nyzat

útján térítimeg,

i
,

