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BoNTÁsI JEGYZőKöNYv

Készült: PomáziPolgármesteri Hivatal, Díszterem 2021. április 19. 15:30 óra

Tárgy: PomázVáros Önkormányzata,mint ajánlatk&ő általkiirt, ,,A nem kÓzmíível asszeg,,iÍjtatt

fuiztartási szennyvíz beg,,űjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgóltatás ellátásóra" targyú nyílt
beszerzési eljárásban érkezett ajánlatok elbírálása.

Jelen vannak: Yincze István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztály osztáIyvezető, Vereszki
Tibor, városfejlesztési és városüzemeltetési előadó, Fodor Vivien, városfejlesztési és

l étesítm ényüz emeltetési íjgy intéző

Jelenlévők megállapítják, hogy a megadott hatráridőn belül a térgyi ajánlati felhívásra ajánlat' nem
érkezett.

Jegyzőkönyv |ezárvaz 2021'.04.19. 15:3L óra

Jegyzőkönyw ezetőz Vereszki Tibor

P omáz, 2021. április 19.
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Ügyiratszám: 01/1442-4/2021 
Ügyintéző: Vereszki Tibor 
Telefonszám: (26) 814 311 
E-mail: vereszki.tibor@pomaz.hu 

Tárgy: Ajánlati felhívás 
 

 
 
 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
helyi közszolgáltatás ellátására 

 

 

1. Ajánlatkérő neve:  
 

Pomáz Város Önkormányzata 
Címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 
Telefon: (26) 814 300   Fax: (26 ) 325 640 
E-mail címe: pomaz@pomaz.hu 
Képviseli: Leidinger István polgármester 

 
2. Beszerzés tárgya: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) számú Kormányrendeletnek, 
valamint Pomáz Város Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2019. (IX.19.) 
számú Önkormányzati rendeletének megfelelően a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvényben előírt szabályozás szerinti ellátása Pomáz város közigazgatási 
területén. 
 
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés. 
 
4. A teljesítés ideje:  
 

A szerződéskötés napjától számított 60 hónap, amely 2 alkalommal meghosszabbítható 12 
havi opciós lehetőséggel; ennek igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. 
 
5. A teljesítés helye:  
 

Pomáz város közigazgatási területe, ami 49,03 km2. A város lakosságszáma 17139 fő, a 
lakások száma 6293 db (forrás: KSH, Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2018. 
január 1.). A település ingatlanainak döntő többsége szennyvízcsatorna-hálózatra már 



rákötött, azonban még mindig vannak olyan háztartások, amik nincsenek a hálózatra rákötve. 
2017-ben a városnak 105 db egyedi, zárt szennyvíztárolóról volt tudomása. Az ideiglenesen 
kijelölt közszolgáltató adatszolgáltatása szerint 2020-ban a város területéről összesen 526,5 
m3 háztartási szennyvíz lett elszállítva a solymári szennyvíztisztító telepre. 
 
 
5.1 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye: 
 

DMRV Szentendrei szennyvíztisztító telep  
2000 Szentendre, Ipar utca 6. 
 
vagy 
 
Solymár települési szennyvíztisztító telep 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. üzemeltetésében 
2083 Solymár, Fűzfa u. 7. 
 
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

A nyertes ajánlattevő pályázata alapján az eredményhirdetés napjától számított 30 napon belül 
köteles szerződést kötni az ajánlatkérővel. 
Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időtartamon belül nem köti meg a szerződést az 
önkormányzattal, úgy az önkormányzat a szerződéskötéstől elállhat, és a szerződést a 
rangsorban következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg, illetőleg megfelelő ajánlat 
hiányában újabb pályázat (versenytárgyalás) kiírása mellett dönthet. 
 
7. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek: 
 

1 m3 háztartási szennyvíz Pomáz város közigazgatási területén lévő ingatlanról, a 
megrendeléstől számított 48 órán belül történő összegyűjtésének, elszállításának és 
ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege. 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
 

Pomáz Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. 
(XI.29.) Korm. rendelet 14-17.§-ai alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2019. (IX.19.) 
számú Önkormányzati rendeletében határozza meg a szolgáltatásért felszámolható díjat. 
A díj évenkénti felülvizsgálatra kerül a nyertes vállalkozás költségszámítása alapján. Az 
esetleges díjváltozásról a Képviselő-testület dönt.  
A rendeletben meghatározott díjat egységesen kell alkalmazni a nyertes pályázónak a 
szolgáltatást igénybe vevő megrendelők felé. 
A kiírásban meg nem határozott pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeire az önkormányzat 
rendeletében meghatározottak az irányadók. 
 
8.1 A koronavírus-világjárvány miatti ideiglenes ellenszolgáltatási feltétel:  
 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) számú Korm. rendelet 1.§ (1) 
bekezdés e) pontja alapján: 
 

„ a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel 
rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 



 

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 
továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e 
rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.” 
 

A kormányrendelet értelmében 2021. december 31-ig a közszolgáltatási díj mértéke nem lehet 
magasabb a jelenleg érvényben lévő bruttó 3810.-Ft/m3 ideiglenes közszolgáltatási díjnál. 
 
8.2 Az elszámolás módja: Havonkénti banki átutalás, teljesítési igazolás alapján. 
 
9. A nyertes pályázónak - legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatályba lépésekor - 
rendelkeznie kell: 
 

- A közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, 
gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan, a tulajdonában, 
kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményben 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. 

- Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során 
esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához 
szükségesek. 

- A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép-és 
járműkezelő településtisztasági szippantó gép-kezelő szakképesítéssel rendelkező 
szakemberrel. 

- A nyilvántartási, információs valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. 

- A közszolgáltatás ellátásához szükséges legalább telefonos ügyfélszolgálattal és 
ügyeleti rendszerrel. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában 
nem rendelkezik a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges 
érvényes hatósági engedéllyel, úgy azt legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének 
időpontjáig be kell mutatnia az Önkormányzatnak. Ennek elmulasztása esetén a 
pályázó nem kezdheti meg a közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött 
közszolgáltatási szerződés hatályát veszti. Amennyiben többen együttesen nyújtanak 
be pályázatot, úgy az összes pályázónak külön-külön kell rendelkeznie az előírt 
engedéllyel. 

 
10. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 
 

- A pályázónak csatolnia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát 
(egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának egyszerű másolatát). 

- A pályázónak csatolnia kell az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. 
- A pályázónak csatolnia kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 41. § 

(6) bekezdésében megkövetelt, 90 napnál nem régebbi átláthatósági nyilatkozatot. 
- A pályázónak csatolnia kell a közszolgáltatás teljesítésére való alkalmasságának 

alátámasztására szolgáló referenciaigazolásokat. 
- A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

o szolgáltatás teljesítésének helyét, 
o a szolgáltatás tárgyának megjelölését, 
o az ellenszolgáltatás összegét, vagy a háztartási szennyvíz mennyiségét a 

teljesítés időtartama alatt. 



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

- A pályázónak csatolnia kell egy-egy nyilatkozatot arról, hogy  
o a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, nincs csődeljárásban, illetve 

felszámolási eljárás nincs folyamatban; 
o a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági 
határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el; 

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

o nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatának 
megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő 
legfeljebb 30 napon belül aláírja; 

o nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem 
veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését; 

o a vállalkozás büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontjában meghatározott 
átlátható szervezetnek minősül. 

- A pályázónak csatolnia kell a befogadói nyilatkozatot, amelyben azt igazolja, hogy a 
pályázótól fogadják a beszállított háztartási szennyvizet. 

 

Ahol a pályázati kiírás nyilatkozat csatolását írja elő, ott azt a pályázathoz eredetiben, 
cégszerűen aláírva kell csatolni. 
 
10. A pályázatok érvénytelensége: 
 

A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a pályázó a pályázati kiírásban 
foglalt dokumentumokat nem csatolta maradéktalanul pályázatához, vagy pályázatát késve 
nyújtja be, esetlegesen a pályázó nem felel meg a kiírásban meghatározott alkalmassági 
feltételeknek. 
 
11. Több vállalkozás együttes pályázat-benyújtására vonatkozó szabályok: 
 

Több gazdálkodó szervezet együttes pályázata esetén a pályázók mindegyikének külön-külön 
rendelkeznie kell a pályázati kiírásban megjelölt tevékenységre vonatkozó érvényes 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel. 
Valamennyi pályázónak külön-külön csatolnia kell a cégkivonatát, a beszámolójának 
mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a számlavezető bankintézetektől származó banki 
nyilatkozatokat. A pályázók egyikének sem lehet negatív a mérlege, valamint nem lehet 
sorban álló tétele a számláin. 
A többi előírás vonatkozásában a pályázóknak lehetősége van az együttes megfelelésre, 
illetve a többi dokumentumot elegendő a képviseletükben eljáró vállalkozásnak csatolnia. 
 

Az együttes pályázatot benyújtó feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett 
szerződésben kell rögzíteniük: 
 

- az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, 
- a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,  
- a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását, 
- a megpályázott közszolgáltatási tevékenységért való egyetemes felelősségvállalást, 



- azt, hogy nyertességük esetén melyiküket jelölje ki a kiíró közszolgáltatónak. 
 

A pályázó felek között a fentiek szerint létrejött szerződést csatolniuk kell a pályázathoz. 
 
12. Az ajánlat érvényességi ideje: 30 nap 
 
13. Az ajánlat benyújtási határideje: 2021.05.26. 12:00 óra 
 
14. Az ajánlat benyújtásának módja:  
 

Elektronikus úton az ajanlat03@pomaz.hu e-mail címen. 
 
15. Az ajánlat bontásának helye és ideje:  
 

Pomázi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti Díszterem, 2021.05.26. 14:00 óra 
 
16. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:  
 

Legalacsonyabb ár. A közszolgáltató az őt megillető közszolgáltatási díjon felül további 
önkormányzati kompenzációra nem tarthat igényt.  
 
17. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:  
 

Az ajánlattétel díjmentes. 
Az ajánlatkérő az árlejtés lehetőségét kiköti. 
 
18. A szerződéskötés határideje:  
 

Az eredmény kihirdetésétől számított 30 naptári napon belül. 
 
19. Az eredményhirdetés napja: 2021.05.28. 
 
20. A közszolgáltatás szerződés szerinti megkezdésének napja: 2021.06.20. 
 
Pomáz Város Önkormányzata fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli 
érvénytelenné nyilvánításához. Az ajánlati felhívás az ajánlatkérő számára szerződéskötési 
kötelezettséget nem jelent. 
 
 
 
Pomáz, 2021. május 03. 
 
 
 
 

Leidinger István 
    polgármester 




