
 

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. 
Telefon: (52) 393-014   Fax: (52) 599-200    E-mail: hivatal@monostorpalyi.hu  

 
 

Száma: 6-15/2015/Víz.  
Felhívás ajánlattételre 

 
Tárgy: Felkérés ajánlattételre Monostorpályi Községben nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata nevében, mint annak hivatalos képviselője felkérem a 
Tisztelt Címet, hogy Monostorpályi Községben nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására ajánlatot tegyen az 1 sz. melléklet szerinti 

adatlap kitöltésével. A beszerzési eljárás eredményességéről, vagy eredménytelenségéről való 

döntés jogát fenntartom.  
 
Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:  

a. Ajánlattételi határidő:    folyamatos  
b. Ajánlatok benyújtásának helye:  Monostorpályi Község Önkormányzata  
          (4275  Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1. sz.) 
c. Ajánlatok benyújtásának módja:  1 db eredeti példány, zárt borítékban benyújtva 

személyesen, vagy postai úton vagy email-ban 
megküldve (hivatal@monostorpalyi.hu)  

d. Az ajánlatok bírálati szempontja:  Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
(nettó forint). 

 
Felhívás, illetve a dokumentáció tartalma a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 
szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján:  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése szerint legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor a 
közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges legalább 
telefon alapú- ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel,  

- A közszolgáltatás során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint kötelezően és kizárólagosan igénybe veendő 
szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont nem kerül meghatározásra,  

- Az 1 m3 háztartási szennyvíz ára évi egy alkalommal nem lehet bruttó 500 Ft-nál 
magasabb, azzal, hogy évente egy alkalommal a tényleges szippantási díj és a bruttó 500 Ft 
közötti összeg (számlával igazolt) különbségét az önkormányzat biztosítja a 
közszolgáltató részére  max. 5m3-ig. Az ingatlantulajdonosnak évente egy alkalommal kell 
számlával igazolnia a szippantást.  

- Közszolgáltatási díjkalkuláció készítése,  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 
rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján: „Az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az 
ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe 
vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.”  
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A közszolgáltatás során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a közszolgáltatás szempontjából jellemző 
adatok:  

 
a) a közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzői:  

Monostorpályi és a szomszédos Hosszúpályi eredettörténete közös tőről fakad. Írásos emlékben 
először 1219-ben szerepel a falu, ’Pauli de Nyr’ néven, mivel Bihar megyének ezt a részét Nyírnek 
vagy nyíri kerületnek nevezték. A Monostorpályi név kialakulásához egy történet kapcsolódik. A 
hagyomány szerint, egykor ezen a helyen a Paulinus barátoknak volt itt kolostoruk. így a kolostor 
rövidített latin nevéből – Monostorium Pauli – ered a falu neve. 
Monostorpályi, Hajdú-Bihar megyében, Debrecennel határos, a megyeszékhelytől délkeleti 
irányban 20 km távolságra fekszik. Közigazgatási területe 4444 ha, lakosainak száma 2245 fő. A 
lakosság elöregedő, a 60 év felettiek aránya 21,5 %. Átlagosan 2,345 fő lakik egy lakásban, az 
egyedül élők száma 193 fővel jelentős. Egy állandó lakosra jutó SZJA 60178 Ft, ami a kistérségi 
átlaggal egyezik, a régiós átlagnak csupán 57%-a, az országos átlagnak (167816,-Ft) pedig 
kevesebb mint 36%-a. 

 
b) az érintett terület lakosságának száma: 2192 fő. (2015.01.01.)  
 
c) a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma: 200 
 
d) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanok száma: 800  
 
e) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 5 

m3/ingatlan.  
 
f) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás 

ellátásának tervezett időtartamát: 2015. 11.01. – 2016.06.30. 
 

 
Az ajánlattevő, az ajánlat és a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezések a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 
rendelet alapján:  
 

5. § A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának - adatokkal és leírásokkal 
alátámasztott módon - tartalmaznia kell 

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére, 
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, 

eszközökre, berendezésekre, 
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és 

eljárásokra, 
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére, 
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére, 
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire, 
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának 

meghatározására, valamint beszedésének módjára, 
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

rendszer működtetésére, valamint 
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára 



vonatkozó javaslatot. 
 
5. A közszolgáltatási szerződés 

6. § (1) A közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (3) bekezdés c) 
pontja szerint közszolgáltatásra kijelölttel a települési önkormányzat képviselő-testülete köti meg. 

(2) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás megnevezését, minőségi 
ismérveit, teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és 
időtartamát. 

(3) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni 
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását; 
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer szerinti teljesítését; 
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását; 
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztés és 

karbantartás elvégzését; 
e) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét; 
f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 

tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti 
egyszeri tájékoztatását; 

g) a fogyasztók számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését és 
h) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 
(4) A közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelességeként kell 

meghatározni 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatását, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak betartásával; 
b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését és 
c) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását a 3. § (3) bekezdés a), b) és f) 

pontjaiban foglaltakra figyelemmel. 
7. § (1) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finanszírozásának 

elveit és módszereit. 
(2) A települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége 

esetén a közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a kötelezettség teljesítésének feltételeit 
és biztosítékait. 

(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltatás díjának megállapítására és 
beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető 
legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást. 

(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére 
vonatkozó eljárást. 

8. § A közszolgáltatási szerződés tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
közszolgáltató - közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 128. §-ában meghatározottakra figyelemmel - 
a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe. A 
közszolgáltató közreműködőért vagy teljesítési segédért való felelőssége a közszolgáltatási 
szerződésben nem korlátozható. 

9. § (1) A közszolgáltatási szerződés megszűnik 
a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával; 
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg; vagy 
d) felmondással. 
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(2) A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a 
közszolgáltató a települési önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés megszűnése napján 
átadja. 

(3) A települési önkormányzat a birtokában lévő és a közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a közszolgáltatási 
szerződés hatálybalépésének napján az új közszolgáltatónak átadja. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést hathónapos felmondási határidővel 
mondhatja fel, és a közszolgáltatást a felmondási határidő végéig változatlan feltételekkel 
biztosítani köteles. 
 
A közszolgáltatás díjának meghatározása az 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (1) – (7) 
bekezdései alapján  
 

44/D. § *  (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. 

(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni: 
a) a háztartási szennyvíz mennyisége, 
b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 

ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei, 
c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, 
d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges 

beruházások költségei. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás 

ellátásához biztosított költségvetési támogatással. 
(4) *  A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább 

egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint 
kell meghatározni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi 
díjtétele - elkülönítve - tartalmazza a begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő 
elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is. 

(5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési 
és -tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében. 

(6) *  A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és 
díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a 
szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket 
tartalmazza. 

(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a 
közszolgáltató költségelemzés alapján az (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt 
készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző terjeszti 
elő. 
 
Monostorpályi, 2015. november 20.    
 
 
 
 

    Szabó József 
    polgármester 
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1.számú melléklet 
Ajánlattételi Adatlap 

Tárgy: Monostorpályi Községben nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás ellátására ajánlattétel. 

 
Ajánlattevő és képviselőjének pontos 
megnevezése: 
  
(név, cím, levelezési cím, adószám, 
cégjegyzékszám, bankszámla szám, képviselő 
neve, telefon, fax, e-mail cím) 

 
 
 
 
 

 

Ajánlat tárgyának pontos megnevezése: Monostorpályi Községben nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás ellátása  
Feladat meghatározás: 

 
Monostorpályi Községben nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás ellátása, melynek 
során az 1 m3 szennyvíz összege évi egy 
alkalommal nem lehet magasabb bruttó 
500 Ft-nál azzal, hogy számlával igazoltan, 
évi egy alkalommal a közszolgáltató 
részére az önkormányzat a tényleges 
ürítési díj (max. bruttó 1.500 Ft/m3) és a 
bruttó 500 Ft közötti részt megtéríti 
maximum 5m3-ig.  

1 m3-re vonatkozó ajánlati ár: (Nettó összeg + 
ÁFA megjelölésével) 

 

Ajánlati kötöttség időtartama: (min. 30 nap)  
 
Nyilatkozatok, vállalások:  

Megnevezés  Igen  Nem  

Nyilatkozom, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint legkésőbb a 
közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fogunk a közszolgáltatás ellátásához 
szükséges legalább telefon alapú- ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel  

  

Az 1 m3 háztartási szennyvíz ára évi egy alkalommal nem lesz bruttó 500 Ft-nál 
magasabb, amit számlával kell igazolni, max 5 m3-ig. Egyéb esetekben legfeljebb 
bruttó 1.500 Ft/m3.   

  

Közszolgáltatási díjkalkuláció készítését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza    

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) 
Korm. rendelet 5. § - ában meghatározottakat az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmazza  

  

Ajánlatomat a pályázati konstrukció és a pályázati kiírás megismerése után az abban 
meghatározott feladatok ismeretében teszem meg. 
 
Dátum: 
      P.H. 

……………………………….  
aláírás  


