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Iktatószám: LMKOHFL/5-24/2018. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  

Jelenlegi állapot szerint, a Faragó Környezetvédelmi Kft., mint a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közérdekű szolgáltató, a feladat ellátását 2018. január 1. 
napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2018. december 
31. napjáig látja el. Jelenleg folyamatban van a közszolgáltató kiválasztása, melyhez előterjesztésem 
II. pontja szervesen kapcsolódik.  

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzésére-és e 
tevékenység tartalmára vonatkozó szabályokat Felsőlajos Község Önkormányzata és a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. között 2018. január 08-án létrejött Közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: 
szerződés) fekteti le.  

A szerződés 14. pontja értelmében „a közérdekű szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen 
szerződés 11. pontjában részletezett közszolgáltatási díjon végzi a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtését és a közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól az ellátásért felelős önkormányzat képviselő-testületét, a határozott idejű szerződés 
fennállásának ideje alatt legalább egyszer tájékoztatja.”  

Fentiekben foglaltakra hivatkozással az ellátásért felelős önkormányzat levélben fordult a közérdekű 
szolgáltatóhoz, hogy az elmúlt időszak tapasztalatait 2018. október 05-ig küldje meg a képviselő-
testület részére, mely az októberi soros ülés elé kerül előterjesztésre. A Faragó Környezetvédelmi Kft. 
elküldte beszámolóját, mely a 2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. időszakot foglalja magában. Tapasztalata 
alapján Felsőlajoson a teljes évre előirányzott mennyiséget 2018. szeptember 01-ig meghaladta. A 
beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  

 
II.  

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény (Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű 



ellátása érdekében 36/2018. (IX.27.) önkormányzati határozatában a közszolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatosan a következő intézkedéseket rendelte el:  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésének lehetőségével megkereste az alábbi engedéllyel rendelkező vállalkozásokat: 

1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
2. KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmiklós) 
3. Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
4. Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
5. Szabó János vállalkozó (Lajosmizse) 

 
Az ajánlattételi határidő 2018. október 10. 8:00 óra volt. 
Az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett ajánlat a közszolgáltatás végzésére. A Faragó 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. képviselője írásban jelezte, hogy a felhívásban megadott fix 
árakon cégük nem tudja elvállalni a szennyvíz szippantását. 
 
 
A kialakult helyzetet minden szempontból megvizsgálva és mérlegelve – a 2018. 09. 27-i ülésre 
6. napirendi pontként előterjesztett anyagban ismertetett jogszabályi háttérrel, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást végző közszolgáltató 
kiválasztása céljából – javaslom az eljárás ismételt lefolytatását. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
Előterjesztésem I. pontjához 
 

Határozat-tervezet  
 

.../2018.(...) ÖH 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 

 Határozat 
  

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó Környezetvédelmi Kft. 
2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre 
vonatkozó beszámolóját.  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2018. október 15. 

 

 

 

 

 



 

 
Előterjesztésem II. pontjához 
 
 

Határozat-tervezet 
…./2018. (…) ÖH 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 36/2018. 
(IX.27.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig (2018. október 10-ig) nem 
érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésére. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos és 
teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan ismételten a 
következő intézkedéseket teszi:   

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésének 
lehetőségével az alábbi vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2018. 
november 10. 8:00 óra 
 
 KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmiklós) 
 Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
 Szabó János vállalkozó (Lajosmizse)  

 
3)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett vállalkozások 

által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 

- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, amelyet 
azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi napon a 
16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának a 
határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn 
belül  kell elvégezni, ellenkező esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 

 



Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot kap 
rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 

ahol: 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig kerekítve 
történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb érték a 
legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy tizedesjegynél 
több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal megszorzott 
pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat lesz. 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi kötbér Érték (Ft/nap)    



 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti ügyelet 
ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 

4)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat a Képviselő-testület 
2018. novemberi ülése elé terjessze.  
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester  

           Határidő: 2018. október 15. 

 

 

 Felsőlajos, 2018. október 10. 

                    

                           Juhász Gyula sk. 

                              polgármester 

 

 

 

 

 



Előterjesztés melléklete 

 

 



 



 


