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Tisztelt Képviselő-testí.ilet !

Az Országgyrilés 2012. november 26-i ülésén elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvénl't (a továbbiakban: Ht) mely néhány rendelkezését kivéve 2013,január 1-én
1éPett hatáIyba. A Ht. 2013. január i. napjától haályon kívül helyezte a települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabáIyozást meghatároző, a
lnilladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénlt. A Ht. egyidejűleg módosította a
vízgazdáIkodásról szóló 1995. évi LVIL törvényt (a továbbiakban: Vgt) amely a nem
kÖzművel összegyűjtöttháúartási szemyvíz begffitésére vonatkozőkőzszolgáltatásról szóló
IX/A. fejezetében uj szabályozást alakitolt ki. Az új szabályozás azuniós követelményekkel
Összhangban a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezette a nem közművel
ÖsszegYŰjtött háztartási szennyvíz fogalmat. Az önkormányzatnak a nem közművel
Összegffitött háztartási szennyvíz begyqtésére kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell
szew ezni és fenntartani.
A közszolgáltatás ellátására helyi rendeletet kell alkotni. Rendeletnek tartaimazni keil a
kÖzszolgáltató , és a nem közművel összegyújtötlhazíaítási szennyvizet befogadó telep nevét.
Rendelet megalkotása előtt a közszolgáltató kiválasúására pályáaatot kell kiírni. Kapolcs
kÖzségben 30 ingatlan nincs rákapcsolva a hálőzaíra, a vízfogyasúás alapjén a bácsült
mennyiség 1066 m3 szennyvíz keletkezik, szállitási, ártalmatlanítási költség nem haladja
meg a közbeszerzési értékhatért, ezért nem kell közbeszerzési eljarást lefolytatni. A
szewtyvízetaNagyvázsonyiSzertrtyvínelepreszáIlítják.
A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban elkészült a pályáaatt felhívás, mely az
elŐterjesztés mellékletétképezi. A közszolgáltatónak ajánlatot keil tenni a hulladékszáIlítási
díjra, melyet legalább egy éves időszakra, ÁPe nen<titi egységnyi díjtételek szerint kell
megadni.
Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Telepütési Szennyvízelvezetési
és - tisztítási Programban résztvevő önkormányzatoknak, így településünk esetében is.
L páIyázőknak a szolgáltatási díjra ktitelező díjkalkulációt készíteniük.
kérem az el őterj e szté st me gvitatás át é s a me 1l ék elt határ o zat me gho za|alát,
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Határozati javaslat

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-teshilete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVil. törvény 44lC. § alapján - a nem közművel összegyújtött huzturtási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairől szóló 45512013,
(XI.29.)Korm.rendelet szerint aközszolgáltató kiválasáása céljából pályazatothirdet,
A p áIy ázati felhív ás a határ o zat me ll ékletét kép ezi.
KépviselŐ-testrilet felhatalmazza apolgármestert a páIyázati felhívás közzététel&e.
Felelős ; Márv ány Gyulráné

polgármester
Határidő. 2014. július 15.



pÁuvAzarr rruívÁs
KaPolcs, KÖzség Önkorm.ányzat Képviselő-testülete, Kapolcs község kőzigazgatási területén a
telePÜlési és nem.közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz össágyrijiesei, elszállítását és
ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltatót e pályázat arapjáá 

-választia 
ki, ezért az

alábbi felhívást teszi közzé:

t. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés
2. A közszolgáltatás jellemzői:
A felhívás a telePÜlésen nem közművel összegyűjtött háztar|ási szennyvíz ideiglenes tárolására
szolgáló létesítménYek kiürítésére és nem' k-özművel összegyűltött háztártási ,i"nnvuri
elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányul, A nem kozáűvet összegyűjtött háztariási
szennYvízzel kaPcsoIatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás KapolcJ község egész
kÖzigazgatási terÜletére terjed ki. A község lakosságánar sjáma 2Ot4.január or, napján,igafŐ, a szennYvÍzcsatorna hálózatra nem kotcitt ingátlanok száma 201i. december sí-én: so
ingatlan, 1066 m3/éu vízfogyasztással. (Bakonykarszt Zrt. által közölt adat.) Kapolcs község
esetében nin_cs kijelÖ|t ártalmatlanító hely, ezért a pályázőnak nyilatkoznia tótt ajánlatáoan aiáltala biztosított Ürítési helyről. célszerú leürítési hely: Bakonykarszt zrt. által üzemeltetett
szennYvíztisztító (Nagyvázsony Szennyvíztisztító telep külterijlet,befogadó nyilatkozatot á
szolgáltató kiadta),

A várható hulladék mennyisége, fajtája és összetétele: a lakossági vízfogyasztásból adódóan
becslés alaPján kb. évi 1066 m3 lákossági folyékony hulladék', lályáz| (a továbbiakban:
ajánlattevŐ) a csökkenő kapacitásból aOóáó esetlegós kártérítési, Úájy elmaraot haszon
megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet. A köz-szo19áltatás me9t e"záesének időpontja:
2014. szePtember. 1: i közszolgá|tatás ellátásának terveiett időtarta'ma: A közszolgáltatási
szerződés megkötésétől számított 5 év.

3. A közszolgáltató kötelezettségei:
köteles a közszolgáltatást a. bejelentéstől számított z munkanapon belül - az igénylővel
egYeztetett időPontban - elvégezni, A szennyvízszállítást kizárőlag erre a célra készitett, zárt
rendszerŰ, az érvénYes,.jogszabályoknak megfelelő járművel végázheti, A szállításra használt
eszkÖzÖn az Üzemeltető cégjelzését, nevét és címéi az alapszínlől eltérő színű,jól olvasható
betűnagYságú felirattal köteles ellátni. Köteles a szállítoit szennyvíz eredetére vonatkozó
iratokat 5 évig megőrizni. Az előző évben igénybe vett szolgáltatásról tárgyév február 15.
naPjéig kÖteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak, Az aJ'atszolgáltatás-áz igénybe vevő
nevét, címét, az összes szippantás mennyiségét (m3) tartalmazza.
4. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell:
a) a felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges - külön jogszabályokban
megállapított - érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel;
b) a kÖzszolgáltatás ellátásához szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban levő - járművekkel, gépekkel, beiendeiésetúet és eszközökkel, vaTamint
olYan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - hatóságilag engbdélyezett
telePhellYel, amely alkalmas a közszolgáltatás vé9zéséhez szükséges-;áiművőt, jépet<,
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertótlenítésére és t<aiuaniartására;
c) olYan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevéke_nység gyakorlása során esetlegesen keletkező- körny"ruti károk azonnali
beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
d) a kÖzszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a jogszabályok előírásainak
megfelelően képzett - szakemberrel ;

e) nYilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásá hoz és folya matos m ű ködtetéséhez szü kség es feltételekke|,
f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közszolgáltatásra vonatkozó d,ljkalkulációt is, amelyet a
vonatkozó jogsza bá lyokba n meg hatá rozotta k ize ri nt kel l el készíteni.



5. Az ellenszo!gáltatás teljesítésének feltételei:
A szolgáltató által kiállított számla lakosság által történő kiegyenlítése a szolgáltatás
teljesítésekor, a helyszínen történik. A szolgáltátó vállalkozó 2074,-év december 31, napjáig
kezdeményezheti a következő évre vonatkozó szolgáltatási díj felülvizsgálatát.
6. A pályázaton való indulás szakmai feltételei:

A kÖzszolgáltatás ellátására azok pályázhatnak, akik a 43}/2ot2. (XII.29.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően arra alkalmasak,

7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
8, Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2Ot4. július 21. 16 óra,

9. Az ajánlatot az alábbi címre kelt eljuttatni:
Kapolcs Község Polgármestere Márvány Gyuláné B2g4. Kapolcs, Kossuth u.62.
1O. Az ajánlat benyújtásának módja:
Cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban, sértetlen , zárt cégjelzés nélküli borítékban,
melYen kérjük feltüntetni címzettként,,Márvány Gyuláné 

'polgárműer" 
nevét és a,,Kapolcs :

nem kÖzművel Összegyűjtött háztartási szennyvíz hulladékkerétési közszolgáltatás" 3Óligét,
Lí-. Az ajánlatok elbírálása:
Az ajánlatokról a képviselŐ-testület 2Ot4, július 31- ig dönt.

72. A kÖzszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett határideje:
20L4. szeptember 1.

13. A közszolgáltatási szerződés megkötése:
a) kÖzszolgáltatási szerződést az önkormányzat Képviselő-testületének a pályázat nyerteséve|
az eredményhirdetést követő B napon belül kell megkötni,
b) a kÖzszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni - a
kÖzszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszólgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását, - a közszolgáltatás körébe tartozó és- a településen folyó eg|éu
hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését, - a település"n műt ootótett
kü lön böző közszol gáltatások összeha ngolásá na k elősegítés?t.
c) a kÖzszolgáltató - a közszolgáltatás azonos elemére több vállalkozás együttes pályázatának
nyertessége esetén: a közszolgáltatók - kizárólagos közszolgáltatásijogáná'k biztosítását,
d) a kÖzszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: - a
kÖzszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, - a közszolgáltatás meghatáiozott rendszer,
módszer, és gyakor.irlg.,szerin_ti teljesítését, - a közszolgáltatás teljelítéséhez szükségeó
mennYiségű és minőség_Ű jármű , 9ép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséies
létszámú és kéPzettségŰ szakember alkalmazását, - a közszolgáltatás fblyamatos, biztonsáios
és bővíthető tellesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházáso]k és karbantartáso'k elvégzését,- a kÖzszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási dü mértékéről és az alkaimazás
taPasztalatairól a települési önkormányzat képviselő_testülótének történő legalább évenkénti
egYszeri tájékoztatást, - a közszolgáltatás teljesítésével összefü9gő adatszolgáltatás
rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtóúsét, - a fog-yasztók
számára kÖnnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működteté-sét, - u
fcayasztói pa naszok és észrevételek el i ntézési rendjénók me9á lla pítását.
14. A PálYázati felhívás megjelenésének helye, ideje: Kapolcs Község önkormányzat
hirdetőtábiája (B29a, Kapolcs Kossuth u,62, ) 2ot4. jú-lius 14, www.kapolcs.hu internetes
oldal. További informáciÓ: További felvilágosítás: Takács Lászlóné Tel.: 06 87/435-055 e-mail:
mapatik@, hu. inter. net

Kapolcs, 2Ot4. július 7.

Kapolcs Község Önkormányzata


