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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. november 30-án kelt
szerződéssel bízta meg a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t (a
továbbiakban Kft.) a város közigazgatási területén keletkező települési folyékony
hulladék elszállításával és ártalommentes elhelyezésével. A szerződés 2014. november
30 napjáig hatályos. A Kft. kiválasztására nyilvános pályázati eljárás alapján került
sor. A Kft. a feladatot alvállalkozók bevonásával látta el.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályokat a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) IX/A. fejezete tartalmazza. A Vgtv.
44/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat vagy azok társulása
kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem
vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt
elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási
hely) a vízügyi hatóság - az átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője véleményének kikérésével - jelöli ki.
A Vgtv. értelmében közszolgáltatást az végezhet, aki
a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek
garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi
szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását,
b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi
hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette,
c) közbeszerzési eljárás vagy - ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem
szükséges - kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést
kötött.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatás ellátására írásban
szerződést köt. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet
megkötni. Az ilyen szerződésben meg kell határozni a háztartási szennyvizet fogadó
létesítményeket.
A Kbt. 14. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés
esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:
a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;
b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés
esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.
A dombóvári szennyvíztelepet üzemeltető DRV Zrt. nyilatkozata szerint Dombóvár
Város közigazgatási területéről a tavalyi évben 2170 m3 települési folyékony hulladék

került beszállításra (korábbi adatokat a folyamatban lévő szennyvízberuházásra
tekintettel nem indokolt figyelembe venni, mivel az félrevezető lehetne). Tekintettel
arra, hogy az ártalmatlanítás önkormányzati rendeletben megállapított díja nettó 1173,forint köbméterenként, kiszámítható, hogy 10 éves szerződésnél a koncesszió becsült
értéke nettó 10.181.640,- ami nem éri el a 2014. évben a szolgáltatási koncesszióra
megszabott, nettó 25 millió forintos értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás
lefolytatására nincs szükség.
A fentiek miatt javaslom, hogy a közszolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás
nélkül, de nyilvános pályázati úton kerüljön sor. Tekintettel a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos önkormányzati feladatok gyakori változására, javaslom, hogy a pályázat
kiírására 5 éves időtartamra kerüljön sor.A Kft. a pályázat kiírását támogatja,
tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás ellátásához szükséges eszköz- és személyi
állománnyal nem rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki
a 2014. december 1-től 2019. november 30-ig terjedő időszakra a közüzemi
csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés
után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
közszolgáltatás ellátására.
2. A képviselő-testület
jóváhagyására.

felhatalmazza

a
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a

pályázati

felhívás

3. A Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívás www.dombovar.hu internetes
oldalon történő közzétételét és legalább három lehetséges ajánlattevőnek történő
közvetlen megküldését.
4. A Képviselő-testület az eljárásban közreműködő szakmai bizottság személyi
összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Szakmai bizottsági tag neve

Szakértelem

dr. Szabó Péter

jogi

Nagy Sándor

beszerzés tárgya szerinti

Kovács Gyula

pénzügyi

Reichert Gyula

beszerzési-versenyeztetési

Szabó Loránd
polgármester

