pÁryÁaATI rnrrrívÁs
Ipolyszög Közsóg Önkormányzata az Ipolyszög község közigazgatási területén nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó közszolgáltatási
tevékenység ellátására pá|yázatot ír ki az a|ábbiak szerint:

A

pály ázat kiírój ának adatai

:

Név: Ipolyszög Község Önkormá ny zata
Cím 2660lpolyszög, Fő út 36.
Képviseli: Kárdási Jánosné polgármester
Tel: (35) 300-493
E-mail : ípoly szo g@gmail. com
Kapcsolattartó: Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző
Tel.: (35) 505 - 923
E-mai l : galikagi@balas sagyarmat. hu

A közszolg á|tatő feladata

:

A

vízgazdálkodásról szóló l995. évi LVII. törvérry (továbbiakban: Vgt.), a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésérevonatkozó közszolgáltatási tevékenység
részletes szabályairől szóló 45512013. (XL29,) Korm. rendelet és a vonatkoz{ egyéb
jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztar:tási s{ennyvíz
begyűjtésére vonatkozőközszolgáltatás
biztosítása Ipolyszög község közigazgatási terül|tén.

A közszolgáltatás megkezdésénekterv ezettidőpontj

a:

2020. május 27.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:

1év
Az ellenszolgáltatás kalkulálás a, tájékoztató adatok:

A közszoIgáltatásba bevont

A
i

terület telepiilési, földrajzi és közlekedésiiellemzői:

pályázatbarr foglalt szolgáltatással érintett, ipolyszög község közígazgatási területén található
atl ano k fe l soro l ását a p ály ázati ki írás rnel l é klete íaríalmazza.

n g

Az

éríntettterületek kiépítettönkormány

zati- és országos közutakon rnegközelíthetők.

A korrrolgáltatással érintett ingatlanok száma:

32

A közszolgáItatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek,intézményekszáma: 2

A n em közművel

ö

ssze gyűj t őtt háztartás

i szenny v iz v árható

m ennyis

é ge :

A várható ürítési mennyiség a rendelkezésre bocsátott adatok alapján: kb. 380 m3lév.

2

A leürítés és ártalmatlanítás helye:
A DMRV Duna Menti Regionális YízmúZít.áItal üzemeltetett,2660 Balassagyarmat, Kóvári

30. szám alatti városi szennyvíztisztító telep, a folyékony hulladék fogadó rnűtárgy.
Vízj ogi üzemeltetési engedély száma.
érvényessége:
2026. március 31.
A szennyví ztisztitő telep ti sztító kapacitása
Hidraulikai terhelés:
4.500 m3/d

út

:

S

zenny ező any ag -terhe

lé s

:

2.025
33.750 LE
max. TFH 50 m3/d

A DMRV Duna Menti Regionális YízműZrt. által érvényesítettszippantott szennyvíz fogadási
díj a mindenkori csatornahasználati díj háromszorosa, plusz az adott telepre érvérryes

mindenkori vízterhelésidíj kétszerese.

Kőzszo|gáltatási díj:

A települési nem

közműrvel összegyúljtöít házíartási szennyvizze\ kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételéért
érvényesíthetődíj egytényezős, mely Ipolyszög Község
Önkorrnányzata Képviselő-testiiletének 7l20I5.(IV .02.) renclelete szerint Ft/m3 egységnyi
díjkéntkerült meglratározásra.
Az egységnyi díitételösszege nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén:
- a kö zt|zemi c s atornah ál ő zatb a beköthető ingatl anok e setében
840.00 Ft/m3 (A .lU az általános forgalmi adó összegét nem taríaImazza.)
:

- a közi_izemi csatornaháIőzatba nem köthető ingatlanok esetében:

350.00 Ft/m3 (A díj az áItalános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)

Az egységnyi díjtételösszege természetes személy ingatlantulajdonos esetén:
- a köziizemi csatornaháIőzatba beköthető ingatlanok esetéberr:
756.00 Ft/m3 (A dU az áItalános forgalmi adó összegét nem taftalmazza.)
- a köziizemi csatornahálőzatba nem köthető ingatlarrok esetében:
315.00 Ft/m3 (A díj azáltalános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)
Az íngatlanon keletkező nem közművel összegyűitött háztartási szennyvíz mennyiségének
kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott vízmennyiségetkel1 alapul venni.
Átalánydíjas vízfogyasztás esetén a keletkező nem közművel összegyqtőttháztartási szennyvíz
menny i sé g e a háztartásb a kiszámlázott vízmenny i ség al apj án számítandó.
Arnennyiben az ingatlan a közmiives ivóvízlráIőzatba nincs bekötve, az ingatlanról ténylegesen
elszállított vízmennyiségetkell a díjfizetésalapjának tekinteni.

Természetes személy ingatlantulajdonos esetén a szippantott szennyvizre vonatkozó
rezsicsökkentésről szőlő 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit rnegfelelően alkalmazni kell.
Lakossági telepiilési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz esetében a közműves
csatornaháIőzattal el llem látott telepiilésrészekről beszállított mennyiség után a Magyar
Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény "normatív, kötött felhasználású
támogatások" tárgyú nrelléklete szerint a "lakossági települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása" címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell a
Közszolgáltató l akos sági faj lago s ráfordításait.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésérea közszolgáItatő és az íngatlantulajdonos között fennálló
jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat aközszolgáltatónak aközszolgáltatás e látásáért
pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt,
Alkalm assági követelmények:

A

páIyázőnak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie
(XI.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak szerint:

-

-

kell a

45512013,

a közszolgáltatás ellátásához szükséges - legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és
ügyeleti rendszerrel (R. 3. §, (2) )
aközszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági errgedéllyel rendelkező járművel, a
szükséges berendezésekkel, eszközökkel (R.4. §.(1) a.)
olyan, a tulajdonában, kezelésébenvagy hatályos szerződéssel a bérleményét,errlévő,
hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás vé,lzéséhez
szükséges jármiivek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valam:nt azok
tisztitására. fertőtlenítéséreengedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel, (R.
4. §. (1) b.)
olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátás a során
esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhá_-itásához
szükségesek, (R. a. §. (1) c.)

- a

közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámű köztisztasági munkagép- és
.iárműkezelő településtisztasági szipparrtó gépkezelő szakképesítésselrerdelkező
szakemberrel (R.4. §.( 1 )d.),

- a

nyilvántartási, irrformációs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos nrűködtetéséhez szükséges feltételekkel (R. 4. §. (r) d.).

A pályázatnak - adatokkal

és leírásokkal alátámasztott módon

- tartalmaznia kell:

A közszolgáItatás ellátásának módjára és szervezésére,
a közszolgáltatás teljesítésesorán alkalmazni tervezett járművekre,

gépekre,
felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
a közszolgáItatás teljesítéséhezalkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és
eljárásokra,
a közszo|gáltatás s al ö s szefüg g ő fej l e s zté s ek e l v é g zé s ére,
aközszolgáltatás korébe tartozó tevékenységek belső eIlenőrzésének rendjére,
a fogyasztói érdekek érvényesülésénekés védelmének biztosítékairaés módszereire,
a közszolgáltatás íinanszitozásának feltételeire, rnódjára és a közszolgáltatás díjának
meghaíározását a, valamint beszedéséneknródj ára,

az

ügyfélszolgálati

és tájékoztatási,

valamint

a

nyilvántarlási, adatkerlési és

adatszolgáltatási rerrdszer működtetésére, valamirrt
a kö zszol gáltatás v é gzé s élrez rerrde lkezé sre ál l ó s zakember |étszámr a
vonatkozó javaslatot.

A

pályáző tegyerr ajánlatot a közszolgáltatás dijára, mely magába foglalja a szennyviz
begyűjtésének, száIlításának és a kijelölt árlalmatlanító helyen való ellrelyezésének díjfu is riettó

a Vgt 44lD § (l)-(6)
a szippantott
valamint egyes törvérryekrrek a további

összegben, F't/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján

bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval, figyelemmel

szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről,

rezsicsökkentéssel összefüggő

módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásaira is.

4

A pályázónak csatolnia kell:

- gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot,
- egyéni váIlalkoző esetén hiteles vállalkozói igazolványí,
- a tevékenységvégzéséhezszükséges hatósági engedélyek, egyéb okiratok
példányát.

másolati

Apálryázőnak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

-

rendelkezika környezetbiztonságra,

illetve ahavária elhárításra vonatkozó - a
felügyeletet ellátó hatóság által jőváhagyott - tervvel,
megfelel a fentebb részletezett alkalmassági feltételeknek,
a felügyeletet ellátó hatóságnál aközszolgáltatót bejelentették.

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

-

az egytittműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,

a képviseletükben eljáró

vállalkozás megnevezésétés képviseleti meghatalmazását, valamint
tevékenységek egymás közötti megosztását.

az ajánlat tárgyátképező közszolgáltatási

Közös ajánlat benyújtása esetén ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást,
amelyet - nyertességük esetén - a települési önkormányzaí közszolgáltatónak

A

pá|y

ázat beérkezésénekhatáride.i

e

minősít.

:

2020. május 25. napján l0.00 óra

A pá|yázat beérkezésénekcíme:
armati Közös Önkornrá ny zaíi Hivatal j egy zője
2660 Balassagyarmat, Rákóczi ítt 12.
B alassagy

A

pályázatot zárt borítékbankell benyújtani. A borítékon szerepeljen a ,,Nem közművel
összegyűjtöttháztartásí szennyviz begyiijtése Ipolyszög község közigazgatási területén" szöveg.

A pá|yázatok felbontásának helye

és ideje:

2020. május 25. 10.00 óra, Balassagyarmati Közös

ÖnkormányzatiHivataltárgyalója.

A páIyázatok elbírálása a pályázatok felbontását követő első Képviselő-testületi

ülésen történik.

A képviselő-testiilet í'enntartja apáIyázati eljárás érvénytelennényilvánításának jogát.
Ipolyszög, 2020. május 1 5.

aC-{-o&á===/: I{átdási Jánosné

polgármestcr

