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Balassagyarmat Város Önkorm ányzata a Balassagyarmat város kőzigazgatási területón
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozőkőzszolgáltatási
tevékenysóg ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A pály ázat kiírój ának adatai:

Név: Balassagyarmat Vtáros Önkormrányzata
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi íí 12.
Képviseli : Csach Gábor polgármester
Tel: (35) 505-925
E-mail : pmester@.balassaq}ialmat.hu
Kapcsolattartó: Dr. Varga Andrea
Tel.: (35) 505 - 925
E-mail : v at ga@b alas sagyarmat. hu

A közszolg áltatő feladata :

A vízgazdálkodásról szőlő 1995. évi LV[. törvény (továbbiakban: Vgt.), a nem közművel
összegytijtött háztartási szewtyvíz begyűjtésére vonatkozó közszoLgáltatási tevékenység
részletes szabályairől szóló 4551201,3. (XI.29.) Korm. rendelet, Balassagyarmat Város
Önkormányzata Képviselő-testületének l5l20I5.(III.30.) rendelete és a vonatkoző egyéb
jogszabályok rendelkezései alapjan a nem közmúvel összegyűjtött hántartási szetlrtyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása Balassagyarmat város közigazgatási
teületén.

A közszolg á|tatás megkezdésének terv ezett időpontja:

2023. április 01.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:

1év

Az ellenszolgáltatás kalkulálás a, tájékoztató adatok:

A közszolgáItatásbabevont teriilet települési, fóldrajzi és közlekedési jellemzői:

A páIyazatban foglalt szolgáttatással érintett teriilet Balassagyarmat varos közigazgatási
területe:

- A központi városrész esetében apályazatí kiírás mellékletében megjelölt ingatlanok,
- Nyírjes üdülőterulet.

Az étintet, teriiletek kiépített önkormányzati- és országos közutakon megközelíthetők.

A közszolgáltatassal érintett ingatlanok szátma; 374



2

A közszolgáItatástigénybe vevő gazdálkodó szervezetek,inténnények száma: 4l

A nem közművel össze gyűj t őtt háztartási szennyv iz v árhatő mennyisége :

Az iidtési mennyiség a településen viziközmű szolgáltatást (közműves ivóvízellátás, és
közműves szewtyvízelvezetés és tisztítás) végző DMRV Zrt. áItal rendelkezésre bocsátott
adatok alapján:
kb.4000 m3lév.

A leürítés és ártalmatlanítás helye:

A DMRV l)una Menti Regionális YízműZrt. általüzemeltetett,2660 Balassagyarmat, Kóvári
út 30. szém a|atti varosi szewtyviztisztítő telep, a folyékony hulladék fogadó mútárgy.
Y ízjogi üzemeltetési engedély száma:
érvényessége:
A szennyví ztísztítő telep tisáító kapacitása:
Hidraulikai terhelés:
S zennyezőanyag-terhelés :

2026. marcius 31.

4.500 m3/d
2.025
33.750LE
max. TFH 50 m3/d

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. álta| órvényesített szippantott szennyvízfogadási
dú a mindenkori csatornahasznáIatí dt1 haromszorosa, plusz az adott telepre érvényes
mindenkor i v ízterhelési díj kétszerese.

Közszolgáltatási díj:

A települési nem közművel összegyűjtöttháztartási szerrtyvizzel kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáItatás igénybevételéért érvényesíthető díj egytényezős, mely Balassagyarmat Város
önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(III.30.) rendelete szerint Ft/m3 egységnyi
díj ként került me ghatát o zásr a.

Az egységnyi díjtétel összege:
a) a közizemi csatonrah álőzatba beköthető ingatlanok esetében :

840.00 FVm3 (A díj azáIta\ános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)
b) a közizemi csatornah álőzatba nem köthető ingatlanok esetében :

350.00 Ft/m3 (A díj az általános forgalmi adó összegét nem tarta|mazza.)

Az íngatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött hártarási szennyvíz mennyiségének
kiszámításánáI az ingatlanon fo gyasztott vízmennyi sé get kel l al apul venni.
Atalánydí|as vízfogyasztás esetén a keletkező nem közművel összegyújtöttháztartásiszenrryviz
mennyi sé g e a háatartásb a ki szám lázot| ví zmennyi s é g a|apj án szám ítandó.
Amennyibenazingatlana közműves ivóvízhálőzatbanincs bekötve, az ingatlanról ténylegesen
elszállított vízmennyiséget kell a díjfizetés alapjának tekinteni.

Természetes személy ingatlantulajdonos esetén a szippantott szerrtyvízre vonatkozó
rezsicsökkentésről szőIő 2013. évi CXN. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Lakossági települési nem közművel összegyíijtött háztartási szennyvíz esetében a köztnűves
csatornahálőzattal el nem látott településrészekről beszállított meruryiség után a Magyar
Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény "normatív, kötött felhasználású
támogatások" tárgyú melléklete szerint a "lakossági települési folyékony hulladék
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ártalmatlanításanak támogatása" címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell a
Közszolgáltatólakosságifajlagosráfordításait.
A közszolgéltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáItatő és az ingatlantulajdonos között fennálló
jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormanyzat a közszolgáltatónak a közszolgáltatás
ellátásárcrtpénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.

Alkalmassági követelmények

A pályazőnak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a 45512013.
(XI.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak szerint:

- aközszolgáltatás ellátásához sziikséges - legalább telefon alapú - ügyfelszolgálattal és
ügyeleti rendszerrel (R. 3. §. (2) ), aközszolgáltatás ellátásához sztikséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a
sziikséges berendezésekkel, eszközökkel (R. a. §. (1) a.)

- olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő,
hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez
sziikséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolásfua, valamint azok
tisztitására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező váIlalkozással kötött szerződéssel,
(R.4. §.(1) b,)

- olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során
esetlegesen keletkező környezeti károk azonnalí beavatkozást igénylő elhaútásához
sziikségesek, (R. 4. §.(l) c.)

- a közszolgáltatás ellátáséútoz sztikséges létszámú - köztisúasági munkagép_ és
jármílkezelő településtisztasági szippantó gépkezelő szakképesítéssel rendelkező
szakemberrel (R.a. §.( 1 )d.),- a nyilvántaftási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásrához és folyamatos működtetéséhez sztikséges feltételekkel (R. 4. §. (1) d.).

Apályázatnak- adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon - tartalmaznia kell:

A közszolgáltatás ellátásrának módjara és szervezésére,
a közszolgáItatás teljesítése során alkalmazni tewezett járművekre,
felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

gépekre,

a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és
eljárásokra,
a közszolgáltatással összeftiggő fej lesztések elvégzésére,
aközszo|gáltatás körébe tartoző tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
aközszolgáltatás ftnanszírozásának feltételeire, mődjéra és a közszolgáltatás díjának
me ghatár ozásér a, valamint b eszedé s ének mó dj ára,
az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
aközszolgáltatásvégzéséhezrendelkezésreállószakemberlétszátmta

vonatkozó javaslatot.
A PálYaző tegyen ajánlatot a közszolgáltatás dijára, mely magába foglalja a szetatyvíz
begytijtésének, szállításanak és a kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját is nettó
Összegben, Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Ygt 44lD §. (1)_(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkuláciőval, figyelemmel a siippantoú
szenrtyvízte vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további
rezsicsökkentéssel összeftiggő módosításaról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásaira is.



A pály ázőnak cs atolnia kell :

- gazdasági társaság, egyéni cég esetén cégkivonatot,
- egyéni v.állalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt,
- a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, egyéb okiratok másolati

péLdányáí..

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidcjűleg igazolnia kell, hogy:
_ rendelkezik a kömyezetbiztonságra, illetve abavária elharításra vonatkozó - a felügyeletet

ellátó hatóság által jóváhagyott - terwelo
- megfelel a fentebb részletezettalkalrnassági feltételeknek,
- a felügyeletet ellátó hatóságnál aközszolgáltatót bejelentették.

Több ajánlattevő közös ajánlattétele esctén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolantló szerződósükben rögzítcniük kell:
- azegyüttműködésük részletes szabályait,feltételeit és biztosítékait,
- a képviselettikben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazáséú.,

valamint
- az ajanlattárgyátképező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosáását.

Közös ajánlat benyújtása esetén ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azí a válla|kozást,
amelyet - nyertességiik esetén - a települési önkormányzatkőzszalgáltatónak rninősít.

A pály ázat beérkezésének határidej e :

2023. március 20. napján 10.00 óra

Apályázat beérkezésének címe: , ,

B alas sagyarmati Kö zö s Önkormán y zati Hiv atal j egy zőj e
2660 Balassagyarmat, Rákóczi ít 12.

A pályánatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeljen a ,oNem közmúvel

összegyújtöttháztaításí szenrtyvíz begyiíjtése Balassagyarmat varos közígazgatási területén"

szöveg.

Apályázatok felbontásának helye és ideje:

2023.március 20. 10.00 óra, Balassagyarmati Közös Önkormanyzati Hivatal tárgyalőja.

Apá|yazatok elbírálása apáIyéuatok felbontását követő első Képviselő-testiileti ülésen történik.

A képviselő-testület fenntartja apályazatieljarás eredménytelenné nyilvánításánakjogát.

Balassagyarm at, 2023 . febtuár 24.
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