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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

 
 
Tengeri Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek, valamint a 
455/2013.(XI.29.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve pályázatot hirdet a település teljes 
közigazgatási területén található ingatlanokon létesített közműpótló műtárgyakban összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelése és ártalmatlanítása céljából történő, igény szerinti gyakoriságú elszállítására, 
ártalommentes elhelyezésére.  
 
1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) 
 
Tengeri Község Önkormányzata  
7834 Tengeri, Kossuth utca 13.,  
Képviseli: Nyaka Melinda polgármester 
Kapcsolattartó: Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző  
Tel.: 72/211-630  
E-mail: baksakozseg@gmail.com 
 
 
2. Résztvevők köre  
 
A pályázat egyfordulós, nyílt. A pályázati kiírásra azok a vállalkozások, vállalkozók jelentkezzenek, akik a 
feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal és szakmai háttérrel rendelkeznek.  
 
3. A szolgáltatás tárgya:  
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) és a település folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 1/2007. (II. 07.) számú önkormányzati rendelet 
előírásainak megfelelően Tengeri Község Önkormányzata teljes közigazgatási területén található 
ingatlanokon létesített közműpótló műtárgyakban összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési folyékony hulladék kezelése, ártalmatlanítása céljából történő, igény szerinti 
gyakoriságú gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése. 
 
4. A szerződés meghatározása: 
 
Jelen pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feladat elvégzése tekintetében: hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés a csatolt közszolgáltatási szerződés tervezet szerinti feltételekkel. 
 
5. A szerződés időtartama: 
 
A Vgtv. 44/G. bekezdésére tekintettel – mely szerint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 
évre köthető – a szerződés a szerződés megkötésének napjától 2026. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamú. 
 
6. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:  
 
Az ingatlanokon keletkező 1 m3 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott összege.  
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A közszolgáltatási díj megállapítása a Vgtv. 44/D. § (1) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerint történik azzal, 
hogy a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 1/2007. (II. 01.) számú önkormányzati rendeletben az alkalmazható díj 
legmagasabb mértékeként 1.160.- Ft/m3 került megállapításra. 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja értelmében 2021. 
december 31. napjáig a díj emelésére nincsen lehetőség. 
 
Fentiekre tekintettel pályázó szíveskedjen az ajánlatát annak figyelembe vételével kialakítani és megtenni, 
hogy a természetes személy ingatlantulajdonosok részére 1.160.- Ft/m3 mértékű közszolgáltatási díjnál 
magasabb összegen megtett ajánlata érvénytelennek minősül. 
 
7.  A begyűjtés és az ürítés helye:  
 
Szippantott szennyvíz begyűjtési helye: Tengeri Község közigazgatási területe, Tengeri Község lakossága 53 
fő, az ingatlanok száma: 35. Szilárd burkolatú úton valamennyi lakóingatlan könnyen megközelíthető. A 
település ingatlanai közül 24-ben egyedi szennyvíztisztító berendezés került kiépítésre.  
 
A begyűjtési területről várható mennyiségről nincsen korábbi tapasztalat, mivel a feladat ellátására 
közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezett az Önkormányzat.  Így a begyűjtésre kerülő szennyvíz 
becsléséhez a település éves vízfogyasztása vehető figyelembe, melynek mennyisége: 720 m3. Az egyedi 
szennyvíztisztító berendezések tekintetében évi 1 m3 szennyvíziszap szippantása az előírás. 
 
Szippantott szennyvíz ürítési helye: az Önkormányzat 1/2007. (II. 07.) számú önkormányzati rendeletében 
nincs kikötve, de a legközelebb a Tettye Forrásház Zrt. pellérdi telepe található. 
 
8. A pályázónak – legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:  
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban 
levő járművel, géppel, berendezésekkel és eszközökkel; 
b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag 
engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 
berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező 
vállalkozással kötött szerződéssel; 
 
Igazolási mód:  
- A pályázatban bemutatott járművek forgalmi engedélyének, valamint - nem saját tulajdonú - gépjármű 
feletti rendelkezésre vonatkozó megállapodás másolatának a csatolása.  

- Nyilatkozat csatolása arról, hogy pályázó rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges, - adott esetben - 
hatósági engedéllyel rendelkező, megfelelő műszaki állapotban lévő gépekkel, berendezésekkel és 
eszközökkel. A nyilatkozatnak a gépek, berendezések és eszközök megnevezését is tartalmaznia kell.  

- A pályázó tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő telephely hatósági engedélyek 
másolatának csatolása. A telephelynek alkalmasnak kell lennie a közszolgáltatás végzéséhez szükséges 
járművek, eszközök tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.  
 
c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 
 
Igazolási mód:  
- Nyilatkozat csatolása arról, hogy rendelkezik olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a 
közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. A nyilatkozatnak az eszközök 
megnevezését is tartalmaznia kell.  
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d) a közszolgáltatás ellátásához, helyettesítéshez szükséges létszámú – és a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel;  
 
Igazolási mód:  
- A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú, a szolgáltatás teljesítése során igénybe venni kívánt 
szakemberek végzettségét igazoló okiratok, szakmai önéletrajzának, valamint - gépjárművezetők esetén – 
ezen felül a gépjárművezetői engedély másolatának a csatolása.  
 
e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és 
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. 
 
9. A pályázónak a fentieken túlmenően a pályázatban csatolnia kell:  
 
a) A pályázónak csatolnia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. (egyéni vállalkozó 
esetében vállalkozói igazolványának egyszerű másolatát)  

b) Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy a pályázatban csatolnia kell a megelőző két lezárt 
pénzügyi évre (2019., 2020.) vonatkozó beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását (egyéni 
vállalkozó esetén pedig a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó bizonyító erejű okiratot (2019. és 2020. évi 
Szja. bevallást).  

c) A pályázónak csatolnia kell valamennyi számlájáról a számlavezető pénzintézet nyilatkozatát arról, hogy 
a vállalkozó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, és a számláján a pályázat megjelenését 
megelőző egy évben sorban álló tétel, késedelmes fizetés nem fordult-e elő.  

d) A pályázónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy:  

- a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;  

- a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját 
követő legalább 30 napig fenntartja;  

- vállalja a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozását, ügyeleti rendszer 
működtetését, (annak helye és elérhetőségének megjelölése),  

e) A pályázónak csatolnia kell az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a tevékenység végzéséről szóló 
igazolásának másolatát.  Amennyiben többen együttesen nyújtanak be pályázatot, úgy az összes pályázónak 
külön-külön kell rendelkeznie az előírt engedéllyel. 
 
f) A pályázónak csatolnia kell az ürítési hely befogadó nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy a pályázótól 
fogadja a beszállított szennyvizet 
 
Ahol a pályázati kiírás nyilatkozat csatolását írja elő, ott azt a pályázatban eredetiben, cégszerűen aláírva 
kell csatolni.  
 
11. A pályázó alkalmatlan, ha:  
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő, illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazolásával a 
tevékenység végzéséről,  
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely 
használatára,  
- nem rendelkezik legalább 1 db a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel ellátott 
gépjárművel.  
 
12. Pályázatok benyújtása és bontása  
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A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni, vagy beküldeni „A nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése - 
Tengeri" megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a borítékon történő megjelölésével.  
 
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2021. augusztus 4. 9 óra 
Baksai Közös Önkormányzati Hivatal, 7834 Baksa, Petőfi utca 5. 
 
10. Hiánypótlás  
A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 
11. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetésre vonatkozó előírások  
A szolgáltató kiválasztásáról a döntést a Képviselő-testület hozza meg.  
 
Bírálati szempontok:  

- A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

Eredményhirdetés várható időpontja: 2020 augusztus 31.  
 
12. A pályázatok érvénytelensége  
 
A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a pályázó a pályázati kiírás 8. és 9. pontjában 
foglalt dokumentumokat hiánypótlást követően sem csatolta pályázatához, vagy pályázatát késve nyújtja 
be, vagy a pályázó nem felel meg a kiírásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, vagy a pályázó a 
kiírásban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik. Érvénytelen a pályázat, amelyben megjelölt 
ellenszolgáltatás meghaladja 6. pont szerinti közszolgáltatási díjat. 
 
13. Pályázó részére átadott pályázati kiírási dokumentáció tartalma  

- Pályázati kiírás,  
- Közszolgáltatási szerződés tervezet  

 
Tengeri, 2021. július 15. 

 

 

          Nyaka Melinda 
           polgármester 
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FELOLVASÓ LAP 

 

- Ajánlattevő: 

Név:   
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
 

- Ajánlattétel tárgya: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására 
és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére.  

- Ajánlat: 

I. Belterületen a nettó szolgáltatási díj köbméterenként: 

Lakossági szolgáltatás esetén: 

Nettó ár (Ft) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft) 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

Közületi szolgáltatás esetén: 

Nettó ár (Ft) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft) 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

 
……………………,- Ft 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


