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Sándorfalva
Tisztelt Képviselő-testület!
Sándorfalva Városi Önkormányzat közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően - a
153/2012.(XII.13. ) Kt. határozat alapján - 2013. január 02. napján kötött vállalkozási
szerződést a folyékony hulladék elszállítására Sándorfalva város közigazgatási területén. A
szerződés időbeli hatálya 24 hónap, illetőleg a szennyvízberuházás befejezése kapcsán
érdekeltségi hálózatra történő rácsatlakozásának időpontja.
Mivel a beruházás műszaki átadását követően az érintettek több mint 90 %-a rákötött, a
szerződés hatálya rövidesen lejár, ezért új szolgáltatási szerződés megkötése szükséges.
Mivel a vezetékes szennyvízelvezető rendszer kiépült, a szolgáltatás becsült értéke (
4.724.000 + ÁFA Ft/év ) nem éri el a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 68.
§ (2) bekezdés c) pontja szerinti közszolgáltatói nemzeti értékhatár nettó 50 millió
értékhatárát. Ezért az eljárás megkezdésekor hatályos Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI.26.) Ör. rendeletben (továbbiakban vagyonrendelet) foglaltak
szerinti beszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé.
Az eljárásban Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester összeférhetetlenséget jelentett be,
mivel a jelenleg tárgyban végzet közszolgáltatást a testvére által is képviselt konzorcium látja
el, ezért az eljárásban helyette Búza Katalin alpolgármester vett részt.
Az eljárás fajtája zárt, meghívással induló eljárás.
A pályázati dokumentáció három Csongrád megyei, folyékony hulladék szállítására jogosult
és azzal foglalkozó közműszolgáltató részére került megküldésre.
Ajánlattételi határidő: 2016.06.06.
Értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv. ) 44/D. § (5) bekezdése
értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díjának megállapítására kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Programban résztvevő önkormányzatok
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esetében. A Programban résztvevő önkormányzatokat a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2.
sz. melléklete határozza meg, melyben Sándorfalva is szerepel.
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény
értelmében a 2013 január 31-ét követően megkezdődő szolgáltatás esetében a közszolgáltatás
díja nem lehet több a 2013 évben megállapított árnál. A 2013-ban, közbeszerzési eljárás
eredményekét kötött közszolgáltatási szerződésben a szennyvíz szállítás díja 2362 Ft +Áfa,
tehát ezt az értéket nem haladhatja meg a közszolgáltatás díja.
Sándorfalva Városi Önkormányzat vagyonrendelete értelmében a beszerzési eljárás
eredményéről vagy eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről a képviselőtestület dönt. A beszerzési bíráló bizottság, mint döntés-előkészítést végző szervezet, 2016.
május 25-én, majd az ajánlattételt követően 2016. 06. 17-én tartotta meg ülését, ahol a
következő döntési javaslatot készítette:
Nyertes ajánlattevő Pataki és Arany Egyéni Vállalkozók Konzorciuma (6762 Sándorfalva,
Szent Imre u. 24/A.)
Az ellenszolgáltatás összege (kéttényezős közszolgáltatási díj ): nettó 2 362 Ft/m3, mely nettó
1 801,27 Ft/m3 alapdíjat és nettó 560,73 Ft/m3 ürítési díjat foglal magába.
Indoklás: Határidőben csak ez a pályázó nyújtott be ajánlatot, amely az ajánlattételi
felhívásban szereplő valamennyi feltételnek megfelelt, az ajánlat összege a vonatkozó
jogszabályoknak megfelel. A Bíráló Bizottság a fenti döntés elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
…/2016. (..................) Kt.
Tárgy: Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatásról
Határozati javaslat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával,
ártalommentes elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására –a Vgtv.
44/F. (3) bekezdés c) pontja alapján -, mivel a szolgáltatás értéke nem éri el a
közbeszerzési értékhatárt Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 34/2009.
(XI.26.) Ör. rendeletében meghatározott eljárás nyertese 2016. július 1. és 2021. június
30. közötti időszakra a Pataki és Arany Egyéni Vállalkozók Konzorciuma (6762
Sándorfalva, Szent Imre u. 24/A.).
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2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Búza Katalin
alpolgármestert, hogy a nyertes szolgáltatóval a melléklet szerinti 5 évre szóló
közszolgáltatási szerződést megkösse és aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Búza Katalin alpolgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Lázár Margit megbízott gazdasági csoportvezető
4.) Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
5.) Érintett
6.) Irattár
Sándorfalva, 2016. június 17.

Tisztelettel:
Dr. Bánfi Margit
jegyző

