TÁJÉKOZTATÁS!

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a
szociálisan rászorulók részére.
A szétosztható tűzifa összes mennyisége 18 m3.
A szociális célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, és az általa lakott
ingatlanban fával fűt.
A határidőig benyújtott, jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmek közül a rangsort a
lakásban élő személyek egy főre jutó jövedelme alapján kell felállítani.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását megelőző hónap jövedelméről szóló
igazolásokat, aki a háztartásban jövedelemmel nem rendelkezik, erről írásban nyilatkoznia
kell.
A kérelem benyújtásának határideje 2015. december 31..

Mindszentkálla, 2015. november 27.

Keszler Gyula
polgármester

K ÉRELEM

Szociális célú tűzifa támogatás
megállapításához

Név: …………………………………………………………………………………………..

Szül.hely,idő: …………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Állampolgárság:……………………………………………………………………………….
TAJ: ……………………………………………………………………………………………
Lakóhelye:……………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………….
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

Nyilatkozom, hogy az általam lakott ingatlant fával fűtöm.
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

A jövedelmek típusai

A kérelmező A kérelmező közeli A kérelmező közeli Összesen
jövedelme
hozzátartozójának hozzátartozójának

jövedelme

egyéb rokon
jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
9. Összes nettó jövedelem
A jövedelemnyilatkozat melléklete a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló
igazolás (pl: bankszámla kivonat, bérjegyzék, nyugdíjszelvény, postai utalvány, munkáltatói
igazolás), aki a háztartásban jövedelemmel nem rendelkezik erről írásban nyilatkoznia kell.
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem :

................................. Ft/hó.

Kelt: ……………………………………………….

……………………………………………….
kérelmező

BURSA pályázat kiírás 2016 A és BURSA pályázat kiírás 2016 B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra

Kiíró: Mindszentkálla Község Önkormányzata
Tel: 87/464-017, e-mail: jegyzo@kovagoors.hu
Pályázati felhívás:
Mindszentkálla Község Önkormányzata pályázatot hirdet a község közigazgatási területén keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás keretében történő összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 2015. november 1-jétől 2016. október 31-éig tartó
időtartamra.

Pályázat beérkezésének határideje: 2015. augusztus 24.

Információ a polgármestertől írásban kérhető: Mindszentkálla Község Önkormányzata (8282
Mindszentkálla, Petőfi u. 13.; e-mail: jegyzo@kovagoors.hu )

A pályázati feltételeket jelen dokumentáció tartalmazza.

Bevezetés
Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles
az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések
ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy
szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet zárt tárolóban (a talaj vagy talajvíz
szennyeződését kizáró módon) gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított
hulladékkezelőnek átadni.

A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál
keletkező háztartási szennyvíz kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
Az önkormányzat köteles a közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását követően a
közszolgáltatót önkormányzati rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás
során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt
választhatja ki, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység
engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a
hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység
végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel.
A község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása, ártalommentes
elhelyezése közszolgáltatás szervezése most kerül bevezetésre, ezért az elszállítással kerülő szennyvíz
mennyisége az előző évi rendelkezésre álló adatból becsléssel került meghatározásra, mértéke nem
mondható teljes körűnek és pontosnak.
A közszolgáltatási szerződés a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény 44/B.§-44/J § alapján
kerül megkötésre.

I. A pályázaton történő részvétel általános feltételei

A pályázaton minden gazdálkodó szervezet, továbbá külföldi vállalkozás Magyarországon
nyilvántartásba vett fióktelepe (továbbiakban együtt: vállalkozás) részt vehet, amely érvényes
cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati kiírásban megjelölt
tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik, és nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban.

II. A pályázóval szemben támasztott követelmények

A pályázónak rendelkeznie kell:
1) Tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében lévő – hatóságilag engedélyezett –
telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek,
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.
2) A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;

3) Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali
beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
4) A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak
megfelelően képzett – szakemberrel.
5) Nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; számítógépes
nyilvántartás vezetése kötelező.
6) A pályázónak tájékoztatásul – a közszolgáltatási tevékenysége gazdasági kockázati
tényezőjeként való megítélhetősége érdekében – pályázatában meg kell jelölnie, hogy a
pályázaton való részvétel általános feltételeként meghatározott vállalkozási jogosultsága
alapján és mellett milyen, a pályázati kiírásban meg nem jelölt egyéb tevékenységeket végez,
továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ezek a tevékenységek nyertessége esetén nem
veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

III. A pályázat tartalma követelményei

1) A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanító
hely: a DRV Zrt.8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Révfülöpi telepe.
2)

A közszolgáltatást ellátó köteles szerződést kötni a szennyvíztelepet üzemeltető DRV Zrt-vel
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), amelyben meghatározásra kerül a befogadás díjának és egyéb
feltételeinek meghatározása.
3) A pályázónak gondoskodni kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat
létrehozásáról és ügyeleti rendszer működtetéséről a település területén.
4) A pályázónak gondoskodnia kell a szakmai alkalmasság igazolásáról.
5) A közszolgáltatás szempontjából jellemző adatok:
a) a lakosság létszáma: 270 fő (2015. január 1-jei adat szerint)
b) közlekedési jellemzők: 73135-es számú úton közelíthető meg a település.
c) gazdálkodó szervezetek száma amelyek a szolgáltatást várhatóan igénybe veszik: d) várható folyékony hulladék mennyisége: 216 m3/év
e) hulladék fajtája és összetétele: háztartási szennyvíz
f)

a közszolgáltatás tervezett időtartama: a közszolgáltatási szerződés megkötésétől 1 év
(előreláthatólag 2015. november 1-jétől 2016. október 31.)

IV. A pályázónak a pályázatban tételesen ismertetnie és igazolnia kell:

1.) A pályázó műszaki alkalmasságánakigazolása:
A pályázónak be kell mutatni :
a) a pályázat benyújtását megelőző 2 évben teljesített szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi
adatainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, mennyisége, másik fél megnevezése)
b) elvégzett fejlesztéseit és beruházásait az elmúlt két évben,
c) használt székhelyének, illetve telephelyének jellemzőit,
d) a hulladékkezelési tevékenysége körébe tartozó létesítményeinek és eszközeinek technikai és
műszaki állapotát,
e) az alkalmazott hulladékkezelési technológia, eljárás jellemzőit, gazdaságossági és
környezetvédelmi értékelését,
f)

a hulladékkezelési tevékenység körében foglalkoztatott szakirányú képesítéssel rendelkező
szakembereinek létszámát és képzettségét,

g) személyi állományának munkavédelmi felkészültségét és védőeszközökkel való ellátottságát,
h) a hulladékkezelési tevékenység körében alkalmazott nyilvántartási és információs rendszerét,

Alkalmatlan a pályázó:
1. Ha nem rendelkezik legalább 1 db gépkocsivezetővel, 1 db érvényes hatósági engedéllyel
rendelkező szippantós járművel. Ha nem rendelkezik 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a
tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő
elhárításához szükséges.

2. A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentációkat kell csatolni:
a) 120 napnál nem régebbi cégkivonatot (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványt)
másolatban,
b) tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi hatósági engedély másolatát,
c) a vállalkozásnak pályázatához csatolni kell a pályázati kiírást megelőző 2 évre vonatkozó
pénzügyi mérlegének adatait, egyéni vállalkozó esetén pedig pénzügyi gazdálkodásra
vonatkozó bizonyító erejű okiratot. (2013-2014-es évre)
d) számlavezető bankjának igazolását a pályázó pénzügyi kötelezettségének teljesítéséről és
fizetőképességéről, és, hogy az elmúlt 2 évben (2013. január 1-től), volt-e sorban állás a
számláján.

e) 30 napnál nem régebbi keltezésű igazolást a köztartozások megfizetéséről (együttes NAV
igazolás)
f)

nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, ill.
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Alkalmatlan a pályázó:- Lejárt köztartozása van.

3. A több vállalkozás együttes pályázat benyújtása esetén:
a) a meghatározott követelményeket és feltételeket a pályázóknak (a vállalt résztevékenységük
ellátásához igazodóan) együttesen, minden más követelményt és feltételt a pályázó felek
mindegyikének külön-külön kell teljesíteni,
b) az együtt pályázó feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) 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
egyetemleges felelősségvállalást,
c) az együttesen pályázó felek kötelesek megjelölni maguk közül azt a vállalkozást, amelyet –
nyertesség esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít,
d) az együttesen pályázó feleknek a b) pont szerinti szerződést (amely szükség szerint a c) pont
szerinti kijelölést is tartalmazza) a pályázathoz csatolniuk kell.

4. A pályázónak részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott - ajánlatot kell tennie, melynek ki
kell térnie különösen:

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) tervezett gépek, eszközök alkalmazására,
c) tervezett technológiák, eljárások,
d) szállítási díjakra: Ft-ban,
e) szállítási kapacitásra: m3/nap,
f)

közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára,
g) közszolgáltatási díj beszedésének módjára,

h) ügyfélszolgálati , tájékoztatási rendszer működtetése

A d) pontban írt szállítási díjat a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/D.§ (1)-(6)
bekezdések szerint köteles meghatározni.

5. Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:
a) a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 30 napig fenntartja,
c) nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási
szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 30 napon belül aláírja.
d) a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/H.§ szerinti költségelszámolás
benyújtását vállalja

V. A pályázati határidő, a pályázat benyújtása

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2105. augusztus 24-éig
A pályázatok benyújtásának helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs,
Petőfi u. 2.)
A pályázat elbírálásának ideje: az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidő elteltét követő legkésőbb 40 napon belül hozza meg döntését.

A határidő letelte után beérkezett pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk

A pályázat benyújtása
1) A pályázatokat az önkormányzathoz 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt iratként
(borítékolt, csomagolt formában) kell eljuttatni. A borítékon, csomagon fel kell tüntetni a
pályázat megnevezését (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és
elhelyezése pályázat Mindszentkálla), a pályázó nevét és címét.
2) A pályázatokat a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2).
címre kell eljuttatni.
3) A pályázó ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidő leteltéig bármikor módosíthatja,
kiegészítheti, pontosíthatja, illetőleg az ajánlatot visszavonhatja.

4) Az ajánlat módosítása, kiegészítése és pontosítása érdekében a pályázó a benyújtásra nyitva
álló határidő leteltét megelőző 7. napig jogosult az önkormányzathoz a közszolgáltatással
kapcsolatban kérdést intézni, tőle információt kérni. Az önkormányzat 3 napon belül a kérdést
köteles megválaszolni, a kért információt megadni.
5) A pályázat benyújtásának nyelve: magyar

VI. A pályázat elbírálása
1. A pályázat elbírálásának általános szabályai:
a) Az ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b) A pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult
c) A bontáson jelen lehet mindazon vállalkozás képviselője, amely pályázatot nyújtott be. Borítékok
bontása: 2015. augusztus 26. 11: 30 óra
d) Az önkormányzat hiánypótlási lehetőséget biztosít egy alkalommal teljes körben.
e) Érvénytelennek kell minősíteni a pályázatot, ha az, a pályázat benyújtására megállapított határidő
letelte után érkezett, vagy a hiánypótlási határidő után nem vagy hiányosan tartalmazza azokat a
kellékeket és mellékleteket, amelyeket a pályázati kiírás meghatározott.
Az érvénytelennek minősülő pályázat az elbírálás további menetében nem vehet részt.
2. A pályázatok minősítése:
a) az értékelés a pályázat tartalmának értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett
javaslatokból áll.
b) az önkormányzatot megilleti az a jog – akár a minősítő értékelés ellenére is -, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek.
c) a pályázat nyertesét, amellyel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat
képviselő-testülete határozatban állapítja meg, majd nevesíti önkormányzati rendeletében.
3. A közszolgáltatási szerződés megkötése:
a) közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviselő-testületének a pályázat nyertesével az
eredményhirdetést követő legkésőbb 10 napon belül kell megkötni.
Eredményhirdetés időpontja: 2015. október 1. 11: 30 óra
Eredményhirdetés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.
b) a közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni
- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását,

- a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek
összehangolásának elősegítését,
- a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,
- a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására
szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,
- a közszolgáltató (a közszolgáltatás azonos elemére több vállalkozás együttes pályázatának
nyertessége esetén: a közszolgáltatók) kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,
c) a közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:
- a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
- a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
- a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés
biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,
- a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések,
beruházások és karbantartások elvégzését,
- a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a települési önkormányzat képviselőtestülete által kijelölt helyek és létesítmények igénybe vételét,
- a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a
települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti
egyszeri tájékoztatást,
- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott
nyilvántartási rendszer működtetését,
- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
- a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

A pályázati felhívást Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2015.(VI.24.)
szám alatt hozott határozatával jóváhagyta.

Mindszentkálla, 2015. július 15.

Keszler Gyula
polgármester

Tisztelt mindszentkállai lakosok!
Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Előző évi felhívásunkat megismételve kérjük a község lakosságát, ingatlan- tulajdonosait,
hogy ingatlanjaikon, lakóhelyük közvetlen környezetében, a gyomok irtásával, kaszálásával,
járuljanak hozzá a szép, tiszta környezet és rendezett településkép kialakításához. Így
nemcsak saját, hanem környezetük megelégedésére is gondozzák portájukat.
Községünk az idei évben is benevezett a „Virágos Magyarországért Környezetszépítő
Verseny”-be, és „A tiszta virágos Veszprém megyéért” versenybe. Célunk, hogy
településünket szebbé, virágosabbá, gyommentessé tegyük. Kérünk mindenkit,
lehetőségeihez képest járuljon hozzá, hogy az idei évben is szép eredményt érhessünk el.
A versenyben résztvevő települések gondozottságát szakemberekből álló zsűri fogja értékelni.
A Virágos Magyarországért versenynek minden évben van kiemelt témája, mely 2015-ben a
településen a templom vagy vallási épület kertjének gondozottsága.
Mindszentkálla Község Önkormányzata és a Vöröskereszt helyi szervezete 2015-ben is
elismerésben részesíti

Mindszentkálla legszebb udvarait.

A település valamennyi ingatlanát az Önkormányzat, a Vöröskereszt egy-egy képviselője és
egy kertészmérnökből álló zsűri fogja értékelni júliusban.

Az értékelésnél a zsűri figyelembe veszi a saját ötlet megvalósítását a kertekben, valamint a
falusi kertnek megfelelő hangulat kialakítását. Két kategóriában értékel a zsűri, állandó
lakosok, és nyaralótulajdonosok.
Az eredményhirdetésre a Falunapon kerül sor.
Az első három legszebbnek ítélt ingatlanok tulajdonosai portájuk fényképével ellátott
oklevelet kapnak, valamint értékes jutalomban részesülnek.

Mindszentkálla, 2015.07.06.

Vöröskereszt helyi

Mindszentkálla Község

szervezete

Önkormányzata

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken 2015. február 16.
napjától 2015. március 20. napjáig terjedő időszakban kerül sor az ebösszeírásra. Az
összeírással kapcsolatos hirdetmény és bejelentő lap letölthető.

Hirdetmény
Ebösszeíró adatlap

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

KIVONAT

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsának

2015. február 09-i ülésének jegyzőkönyvéből.

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

3/2015. (II. 09.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda
1. általános felvételi időpontját az óvodavezető javaslatának a figyelembe vételével az
alábbiakban határozza meg:
2015. április 22.

9.30 -14.30 óráig

2015. április 23.

9.30 -14.30 óráig

2. az indítható óvodai csoportok számát a 2015/2016 nevelési évre: 1 vegyes csoportban
határozza meg.
3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00-óráig
4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely
időszakból a nyári zárva tartást 2015. július 6- tól 2015. augusztus 2-ig tartó időszakban
határozza meg.
5. a Társulási Tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Köveskál
település, Balatonhenye település, Mindszentkálla település, Szentbékkálla település
közigazgatási területeire határozza meg.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal.

K.m.f.

Dr. Varró Gábor sk.

Keszler Gyula sk.

elnök

tag

A kivonat hiteléül:

Kővágóörs, 2015. február 13.

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

jegyzo@kovagoors.hu
8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.

Tel: 87/464-017. Fax: 87/563-013

TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban tájékoztatom Mindszentkálla község lakosságát az időszerű kérdésekről,
változásokról:

1) Tájékoztatás a helyi adókat érintő változásokról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte az egyes
helyi adókról szóló 6/2004. (VI. 21.) önkormányzati rendeletét, egyúttal megalkotta a helyi
adókról szóló 10/2014. (X. 15.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet), mely
2015. január 1. napján lépett hatályba. A Rendelet a helyi adókra vonatkozó szabályokat
jelentős mértékben nem módosította.
Az adómértékek nem emelkedtek, illetve a mentességek köre sem változott. A telekadó
esetében rögzítésre került, hogy a mentességek nem alkalmazhatóak a vállalkozó üzleti célt
szolgáló telke utáni telekadó megállapítása során.
Változás történt az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, ahol az adó
mértéke egységesen naptári naponként 2.000 Ft-ra módosult.
A magánszemélyek kommunális adója és a telekadó ún. kivetéses helyi vagyoni típusú adó,
ahol az adó alanya (tulajdonos/ok) bevallás benyújtásával jelenti be adókötelezettségének
keletkezését, változását vagy megszűnését az önkormányzati adóhatóság számára. Az
adókötelezettség keletkezését, változását vagy megszűnését az azt követő 15 napon belül kell
bejelenteni – az előírt adóbevallási nyomtatványon – az önkormányzati adóhatóságnak.
Adókötelezettséget érintő változás, amelyet az adóalanyoknak be kell vallania: vétel,
eladás, öröklés, ajándék, csere, adómentesség igénybevételéhez való jogosultság keletkezése
vagy megszűnése, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni jog szerzése, vagyoni értékű jog
megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély
megszerzése, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb.
Fontos, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót és a vevőt egyaránt terheli a bevallási
kötelezettség. Az eladó esetében a bevallás alapján kerül megszüntetésre az adókötelezettség
az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő esetében az adóhatóság a bevallás adatai alapján
állapítja meg a fizetendő magánszemélyek kommunális adóját és/vagy telekadót.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 125. § (6a)
bekezdése alapján a magánszemélyek kommunális adója és telekadó esetében az
önkormányzati adóhatóság az adózó bevallását a közhiteles nyilvántartások, vagy az
építésügyi hatóság adatszolgáltatása tudomására jutó adatokkal hivatalból kijavíthatja,
kiegészítheti, vagy ha az adózó az adóbevallását nem nyújtja be, úgy az alapján az adózó
bevallásának hiányában is kivetheti.
Az adóhatósági adómegállapítás ugyanakkor az adózót a bevallási kötelezettsége alól nem
menti fel.

2) Tájékoztatás az ebtartás szabályairól

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken – lakossági jelzések
szerint – egyre nagyobb számban fordulnak elő közterületen kóborló – vélhetően otthonról
kiszabadult – ebek.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.)
5. § (1) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdése szerint a kedvtelésből tartott
állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és
szükségtelenül ne zavarja.
A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az állatokat úgy kell tartani, hogy ne
veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -,
illetve az ember biztonságát.
A Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint belterület közterületén - kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak
olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen.

Felhívom a figyelmet, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 193. § (1)
bekezdésének a) pontja szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A lakosságot zavaró kóbor, valamint kóborló ebek számának csökkentése érdekében
felhívom az ebtartó lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások
fokozott betartására.

3) Tájékoztatás ebösszeírásról

Az Ávt. 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési
önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal
eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az
Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és
tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása
céljából.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken
2015. február 16. napjától 2015. március 20. napjáig
terjedő időszakban kerül sor az ebösszeírásra.

Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a
transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az ebösszeíráshoz összeállított
„Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége .
Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:
 a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban (8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca
2.);
 a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén (8253
Révfülöp, Villa Filip tér 8.);
 a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken a kihelyezett
ügyfélfogadásokon ügyfélfogadási időben;
 valamint letölthető a települések honlapjáról.

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele,
törzskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási
időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. március 20. napjáig visszajuttatni személyesen vagy
postai úton a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalba, a Kővágóörsi Közös

Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségére, vagy a településen kihelyezett
ügyfélfogadást tartó ügyintézőhöz ügyfélfogadási időben.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor
köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Kővágóörsi Közös önkormányzati Hivatal
ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja
alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás
aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban
bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban
bejelenteni.

Kővágóörs, 2015. február 11.

Dr. Szabó Tímea
jegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát
képező Mindszentkálla, Kossuth Lajos u. 4. szám alatti ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan összesen 2290 m2 alapterületű kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület.

A pályázati kiírás időpontja: 2015. február 19.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15., mely időpontig a pályázatoknak be is
kell érkeznie.
Az ingatlan műszaki leírása és az ingatlan megtekinthető: munkanapokon 8.00-12.00 óráig

A bánatpénz összege: Vételár 10 %-a.

Az ingatlan minimális vételára: 9.000. 000 Ft.

A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor meg kell fizetni.

Pályázatot kizárólag természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény szerinti átlátható szervezetek nyújthatnak be.

A pályázati eljárás során több jelentkező esetén tartandó pályázati tárgyaláson az ajánlattevőknek a
vételárra kell licitálni.
A pályázati tárgyalást a Képviselő-testület bonyolítja le.
Az induló alapár mindenkor a Képviselő-testület által meghatározott minimum eladási ár.
A licitlépcső: 50.000 Ft.

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű vételár
megfizetésére tesz ajánlatot. A pályázat nyerteséről a Képviselő testület dönt.
A pályázati tárgyaláson eredményt kell hirdetni. A tárgyalás menetéről és eredményéről
jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a tárgyalásvezető és a jegyzőkönyvvezető ír alá, melynek a
másolatát a pályázók megkapják.
A nyertes személy a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül köteles adásvételi,
szerződést kötni, és legkésőbb ezzel egyidejűleg a vételárat kiegyenlíteni.
Amennyiben e kötelezettségének pályázat nyertese nem tesz eleget, akkor az utána következő
legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni.
Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálást kell tartani.
Eredménytelen a pályázat, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázat előírásainak, vagy a
pályázatot nyert személy nem köt szerződést az előírt időben.

A pályázati tárgyalás ideje: 2015. április 22. 16: 00 óra, helye: Mindszentkálla Község
Önkormányzata hivatali helyisége (8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.)
A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, az általa folytatni kívánt tevékenységet,
az általa megajánlott vételárat, és nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
A pályázathoz csatolni kell az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot.
A pályázatokat a polgármesternek címezve (Mindszentkálla Község Önkormányzata, Keszler
Gyula, polgármester; 8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.) kell benyújtani.
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tisztelt Szállásadó!
A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénztárgép beszerzési, illetve
nyugtaadási kötelezettség tárgyában az alábbiakban olvasható Nemzeti Adó – és Vámhivatal
közleménye, melyet Sárvári Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés képviselője, a Közgyűlés
Területfejlesztési és Területrendezési Bizottságának tagja juttatott el hozzám.
Kővágóörs, 2014. május 7.
Dr. Szabó Tímea
jegyző
NAV tájékoztató

Tájékoztató a magán pálinkafőzés megváltozott szabályairól
2015. január 01. napjától megváltoztak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különböző szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény ( a továbbiakban:
Jöt.) a magánfőzésre vonatkozó rendelkezései. E törvénymódosítás értelmében a saját
fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől
megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000.-Ft/év
átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.
A Jöt. 63. §(2) bekezdés 11. pontja értelmében e törvény alkalmazásában magánfőzés: a párlatnak a magánfőző
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára
kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
A Jöt.. 63. § (2) bekezdés 12. pontja szerinte törvény alkalmazásában magánfőző: az a 18. életévét betöltött
gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat
készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon
belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően
történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.

A bejelentésnek tartalmazni kell, a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés
időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát, továbbá a berendezés tárolásának,
használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Ha egy desztilláló berendezés
több személy közös tulajdonát képezi, a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell megtenni a bejelentést, ilyenkor ez a
hatóság értesíti a bejelentésről a többi érintett hatóságot is.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel
együtt a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. 2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes
szabályokat, csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az
adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő
területtel.

Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik
adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.2015-től megszűnik a jogszabály által biztosított
azon lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan vagy eladásra is előállíthasson

párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés
mellett.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a
vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az
átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei
által fogyasztható el feltéve hogy értékesítésre nem került sor, mely utóbbival kapcsolatban
fontos, hogy a magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely
esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított
önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

A 2015. január 15. napjáig teljesítendő bejelentéshez szolgáló nyomtatvány beszerezhető a
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) , valamint
annak Révfülöpi Kirendeltségén (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.), letölthető továbbá az
önkormányzatok honlapjairól.

Kővágóörs, 2015. január 06.
dr. Szabó Tímea
jegyző

Mindszentkálla Község Önkormányzata
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.
Telefon: 87/464-017, Fax: 87/563-013
E-mail: onkormanyzat@kovagoors.hu; ado.koveskal@widenet.hu

BEJELENTÉS
desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

1. A magánfőző (Több tulajdonos esetén a 3. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!)

Neve: _____________________________________________________________________
Születési helye: _______________________, ideje: év hó nap
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Adóazonosító jele:

Lakóhelye: ________________________________________város, község
_____________________közterület_______közterület jellege____hsz.__ép.__lh.__em.__ajtó
Levelezési címe: ___________________________________város, község
_____________________közterület_______közterület jellege____hsz.__ép.__lh.__em.__ajtó
Telefonszáma: _____________________, e-mail címe: ______________________________

2. Magánfőző berendezés
Tulajdonszerzésének ideje: évhónap
Űrtartalma: ___________________ liter
Tárolásának, használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő
gyümölcsös, vagy ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona):

_________________________________________________város, község
_____________________közterület_______közterület jellege____hsz.__ép.__lh.__em.__ajtó

Helyrajzi száma: ___________________/________/________/________

3. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak)

Neve: _____________________________________________________________________
Adóazonosító jele:

Lakóhelye: ________________________________________város, község
_____________________közterület_______közterület jellege____hsz.__ép.__lh.__em.__ajtó

Neve: _____________________________________________________________________
Adóazonosító jele:

Lakóhelye: ________________________________________város, község
_____________________közterület_______közterület jellege____hsz.__ép.__lh.__em.__ajtó

Neve: _____________________________________________________________________
Adóazonosító jele:

Lakóhelye: ________________________________________város, község
_____________________közterület_______közterület jellege____hsz.__ép.__lh.__em.__ajtó

________________________ . . .___________________________
helység

év

hó

nap

a bejelentő aláírása

Bejelentés
a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben
előállított párlat megsemmisítéséről

Magánfőző neve:
________________________________________________________________

Magánfőző lakcíme: ________________________________________város/község
__________________________________

utca/út_______________________________hsz.
Adóazonosító jele:

Postai, telefonos vagy elektronikus elérhetősége:
__________________________________
_____________________________________________________________________
__

megsemmisítendő párlat megnevezése
(fajtája)*

megsemmisítendő párlat mennyisége
(literben)

Párlat fajtája: pl. vegyes, törköly, barack, szilva, stb.

Megsemmisítés tervezett időpontja:
év

hó

nap

óra

Megsemmisítés tervezett módja (pl. csatornába való kiöntéssel):
_____________________

perc

_____________________________________________________________________
___

Megsemmisítés tervezett helyszíne:

__________________________________________________________város/község_____

_________________________________utca/út___________________________hsz.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ________________________
Helység
év

hó

nap

______________________

Magánfőző aláírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére
vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra

Kiíró: Mindszentkálla Község Önkormányzata

Tel: 87/571-108, 87/563-335, e-mail: epitesugy@abrahamhegy.hu, muszak@revfulop.hu

Pályázati felhívás:

Mindszentkálla Község Önkormányzata pályázatot hirdet a község közigazgatási területén keletkező
települési folyékony hulladék közszolgáltatás keretében történő összegyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére 2017 március 31-ig tartó időtartamra.

Pályázat beérkezésének határideje: 2015 január 20.

Információ a polgármestertől írásban kérhető: Mindszentkálla Község Önkormányzatától ( 8282
Mindszentkálla Petőfi Sándor u. 13.) Tel: 87/571-108, 87/563-335 e-mail:
epitesugy@abrahamhegy.hu, muszak@revfulop.hu elérhetőségen,

A pályázati feltételeket jelen dokumentáció tartalmazza.

Bevezetés

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles
az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések
ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy
szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot zárt tárolóban (a talaj vagy talajvíz
szennyeződését kizáró módon ) gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított
hulladékkezelőnek átadni.

A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál
keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.

Az önkormányzat köteles hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását
követően a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás
során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt
választhatja ki, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység
engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a
hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység
végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel.

A község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes
elhelyezése közszolgáltatás szervezése most kerül bevezetésre, ezért az elszállítással kerülő szennyvíz
mennyisége az előző évi rendelkezésre álló adatból becsléssel került meghatározásra, mértéke nem
mondható teljes körűnek és pontosnak.

A közszolgáltatási szerződés a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/B.§-44/J
paragrafusok alapján kerül megkötésre.

I. A pályázaton történő részvétel általános feltételei

A pályázaton minden gazdálkodó szervezet ( Ptk. 685. § c) pontja ), továbbá külföldi vállalkozás
Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe ( továbbiakban együtt: vállalkozás ) részt vehet, amely
érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati kiírásban
megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik és nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

II. A pályázóval szemben támasztott követelmények

A pályázónak rendelkeznie kell:

1) Tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében lévő – hatóságilag engedélyezett –
telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek,
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.

2) A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;

3) Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali
beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

4) A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak
megfelelően képzett – szakemberrel.

5) Nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; számítógépes
nyilvántartás vezetése kötelező

6) A pályázónak tájékoztatásul – a közszolgáltatási tevékenysége gazdasági kockázati
tényezőjeként való megítélhetősége érdekében – pályázatában meg kell jelölnie, hogy a
pályázaton való részvétel általános feltételeként meghatározott vállalkozási jogosultsága
alapján és mellett milyen, a pályázati kiírásban meg nem jelölt egyéb tevékenységeket végez,
továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ezek a tevékenységek nyertessége esetén nem
veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

III. A pályázat tartalma követelményei

1) A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanító
hely: a Bakonykarszt Zrt. Nagyvázsonyi Telepe.

2) A közszolgáltatást ellátó köteles szerződést kötni a szennyvíztelepet üzemeltető Bakonykarszt
Zrt.-vel (8200 Veszprém Pápai u.41.), amelyben meghatározásra kerül a befogadás díjának és
egyéb feltételeinek meghatározása.

3) A pályázónak gondoskodni kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat
létrehozásáról és ügyeleti rendszer működtetéséről a település területén.

4) A pályázónak gondoskodnia kell a szakmai alkalmasság igazolásáról.

5) A közszolgáltatás szempontjából jellemző adatok:

a) a lakosság létszáma: 281 fő (2014. január 1-jei adat szerint)

b) közlekedési jellemzők: 73135-es számú úton közelíthető meg a település.

c) gazdálkodó szervezetek száma amelyek a szolgáltatást várhatóan igénybe veszik: -

d) várható folyékony hulladék mennyisége: 216 m3/év

e) hulladék fajtája és összetétele: települési folyékony hulladék

f)

a közszolgáltatás tervezett időtartama: a közszolgáltatási szerződés megkötésétől
(előreláthatólag 2017. március 31).

IV. A pályázónak a pályázatban tételesen ismertetnie és igazolnia kell:

1.) A pályázó műszaki alkalmasságánakigazolása:

A pályázónak be kell mutatni :

a) a pályázat benyújtását megelőző 2 évben teljesített szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi
adatainak ismertetése ( ellenszolgáltatás összege, mennyisége, másik fél megnevezése)

b) elvégzett fejlesztéseit és beruházásait az elmúlt két évben,

c) használt székhelyének, illetve telephelyének jellemzőit,

d) a hulladékkezelési tevékenysége körébe tartozó létesítményeinek és eszközeinek technikai és
műszaki állapotát,

e) az alkalmazott hulladékkezelési technológia, eljárás jellemzőit, gazdaságossági és
környezetvédelmi értékelését,

f)

a hulladékkezelési tevékenység körében foglalkoztatott szakirányú képesítéssel rendelkező
szakembereinek létszámát és képzettségét,

g) személyi állományának munkavédelmi felkészültségét és védőeszközökkel való ellátottságát,

h) a hulladékkezelési tevékenység körében alkalmazott nyilvántartási és információs rendszerét,

Alkalmatlan a pályázó:

1. Ha nem rendelkezik legalább 1 db gépkocsivezetővel, 1 db érvényes hatósági engedéllyel
rendelkező szippantós járművel. Ha nem rendelkezik 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a
tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő
elhárításához szükséges.

2. A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentációkat kell csatolni:

a) 120 napnál nem régebbi cégkivonatot ( egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványt )
másolatban,

b) Tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi hatósági engedély másolatát,

c) a vállalkozásnak pályázatához csatolni kell a pályázati kiírást megelőző 2 évre vonatkozó
pénzügyi mérlegének adatait, egyéni vállalkozó esetén pedig pénzügyi gazdálkodásra
vonatkozó bizonyító erejű okiratot. ( 2012-2013-as évre)

d) számlavezető bankjának igazolását a pályázó pénzügyi kötelezettségének teljesítéséről és
fizetőképességéről, és, hogy az elmúlt 2 évben (2012. január 1-től ), volt-e sorban állás a
számláján.

e) 30 napnál nem régebbi keltezésű igazolást a köztartozások megfizetéséről ( együttes NAV
igazolás)

f)

nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, ill.
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Alkalmatlan a pályázó:- Lejárt köztartozása van.

3. A több vállalkozás együttes pályázat benyújtása esetén:

a) a meghatározott követelményeket és feltételeket a pályázóknak (a vállalt résztevékenységük
ellátásához igazodóan) együttesen, minden más követelményt és feltételt a pályázó felek
mindegyikének külön-külön kell teljesíteni,

b) Az együtt pályázó feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) 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
egyetemleges felelősségvállalást,

c) az együttesen pályázó felek kötelesek megjelölni maguk közül azt a vállalkozást, amelyet –
nyertesség esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít,

d) az együttesen pályázó feleknek a b) pont szerinti szerződést (amely szükség szerint a c) pont
szerinti kijelölést is tartalmazza) a pályázathoz csatolniuk kell.

4. A pályázónak részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott - ajánlatot kell tennie melynek ki
kell térnie különösen:

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

b) tervezett gépek, eszközök alkalmazására,

c) tervezett technológiák, eljárások,

d) szállítási díjakra: Ft-ban,

e) szállítási kapacitásra: m3/nap,

f)

közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára,

g) közszolgáltatási díj beszedésének módjára,

h) ügyfélszolgálati , tájékoztatási rendszer működtetése

A d) pontban írt szállítási díjat a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/D.§ (1)-(6)
bekezdések szerint köteles elkészíteni.

5. Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:

a) a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,

b) ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 30 napig fenntartja,

c) nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási
szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 30 napon belül aláírja.

d) a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/H.§ szerinti költségelszámolás
benyújtását vállalja

V. A pályázati határidő, a pályázat benyújtása

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2015. január 20.-ig Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

A pályázat elbírálásának ideje: az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidő elteltét követő 20 napon belül hozza meg döntését.

A határidő letelte után beérkezett pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk

A pályázat benyújtása

1) A pályázatokat az önkormányzathoz 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt iratként
(borítékolt, csomagolt formában) kell eljuttatni. A borítékon, csomagon fel kell tüntetni a
pályázat megnevezését (Települési folyékony hulladék összegyűjtése és elhelyezése pályázat
Mindszentkálla), a pályázó nevét és címét.

2) A pályázatokat a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2).
címre kell eljuttatni.

3) A pályázó ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidő leteltéig bármikor módosíthatja,
kiegészítheti, pontosíthatja, illetőleg az ajánlatot visszavonhatja.

4) Az ajánlat módosítása, kiegészítése és pontosítása érdekében a pályázó a benyújtásra nyitva
álló határidő leteltét megelőző 7. napig jogosult az önkormányzathoz a közszolgáltatással
kapcsolatban kérdést intézni, tőle információt kérni. Az önkormányzat 3 napon belül a kérdést
köteles megválaszolni, a kért információt megadni.

5) A pályázat benyújtásának nyelve: magyar

VI. A pályázat elbírálása

1. A pályázat elbírálásának általános szabályai:

a) Az ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

b) A pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult

c) A bontáson jelen lehet mindazon vállalkozás képviselője, amely pályázatot nyújtott be. Borítékok
bontása: 2015 január 26.

d) Az önkormányzat hiánypótlási lehetőséget biztosít egy alkalommal teljes körben.

e) Érvénytelennek kell minősíteni a pályázatot, ha az, a pályázat benyújtására megállapított határidő
letelte után érkezett, vagy a hiánypótlási határidő után nem vagy hiányosan tartalmazza azokat a
kellékeket és mellékleteket, amelyeket a pályázati kiírás meghatározott.

Az érvénytelennek minősülő pályázat az elbírálás további menetében nem vehet részt.

2. A pályázatok minősítése:

a) az értékelés a pályázat tartalmának értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett
javaslatokból áll.

b) az önkormányzatot megilleti az a jog – akár a minősítő értékelés ellenére is -, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek.

c) a pályázat nyertesét, amellyel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat
képviselő-testülete határozatban állapítja meg, majd nevesíti önkormányzati rendeletében.

3. A közszolgáltatási szerződés megkötése:

a) közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviselő-testületének a pályázat nyertesével az
eredményhirdetést követő 10 napon belül kell megkötni.

Eredményhirdetés időpontja: 2015. február 27 11 óra 30 perckor

Eredményhirdetés helye: 8282 Mindszentkálla Petőfi Sándor u.13.

b) a közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni

- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását,

- a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek
összehangolásának elősegítését,

- a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,

- a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására
szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,

c) a közszolgáltató (a közszolgáltatás azonos elemére több vállalkozás együttes pályázatának
nyertessége esetén: a közszolgáltatók) kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,

d) a közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

- a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,

- a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,

- a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés
biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,

- a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések,
beruházások és karbantartások elvégzését,

- a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a települési önkormányzat képviselőtestülete által kijelölt helyek és létesítmények igénybe vételét,

- a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a
települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti

egyszeri tájékoztatást,

- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott
nyilvántartási rendszer működtetését,
- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
- a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.
A pályázati felhívást Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100/2014.(XII.03.)
szám alatt hozott határozatával jóváhagyta.

Mindszentkálla, 2014. december 17.

Keszler Gyula
polgármester

