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K6riistet6tlen kdzseg hullad6kgaz d6lkod6si kiizszolg6ltat6s6nak ideiglenes ellitrisrira az NHSZ
Szolnok Kiizszolgfltatd Nonprofit Korldtolt Feleldss6gii T:irsasigot (5000 Szolnok, J6zsef
Attila ft 85.; KUJ szem: 100 222 829, KTJ sz6m: 100 689 001; c'$egyz'ksztna: 16-09-015920;
ad6szima: 24999069-2-16; statisztikai szamjele:17264783-3811-114-16j a tov6bbiakban: NHSZ
Szolnok Kiizszolgaltat6 Nonprofit Kft.) kdz6rdekii szolgeltat6v6 tiirten6 kijeliil6s6n€k id6tartam6t a
36300/59-29/2015. 6lt. sz6m]i h^t{rozat egy6b rendelkez6seinek v6ltozatlanul hagy6sa mellett 2015.
okt6ber 10-1612016. okt6ber 10-ig
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Trrry: Kdzszolg6ltat6sideigleneselldtisAra

kdzerdekii szolg6ltat6 kijeliil6sdnek
meghosszabbitdsa.

ii$/int6z6r Orddg Tam6s til. 6magy
Kovdcs Bonifec di. alezredes

Telefon: 4694105
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Jelen ddnt6serrnel szemben fellebbezesnek es rijrafelv6teli elj6rAsnak nincs helye.

Jelen ddnt6sem a vegehajt6s felfiiggeszt6se ir6nti kerelemre tekintet n€lkiil v€grehajtand6.
A hatiirozat a kdzlessel vrlik jogsr6ss6, ellene jogszabrilys6rt€sre hivatkoziissal - a Budapest
K6rny6ki 115r1t-*urasi 6s Munkaiigyi Bi.6s6ghoz ciozett (Cim: 1146 Budapest, xIV. Hungaria
kt. 179-187. M3 hodah.iz), 3 p€lddnyban benyrijtott keresettel lehet elni. A keresetlevelet az
els6foku kdzigazgatr4si hatArozatot hoz6 szervn€l (Pest Megyei Katasztr6favedelmi lgazgat6sdg,
I 149 Budapest, Mogyor6di nt 43.) a felnlvizsgrilni kA ha$rozat kitzleset6l sz6mitott 30 napor
beliil kell bcnyijtani, vagy aj6nlott kiildemenykent post6xa adni.
A kereset benyijt6s6nak a hatarozat vegehajthat6s6grira nincs hal aszt6 hatiiy4 az igyf6l azonban a
keresetlev6lben a diintes vegrehajt6s6nak felfiiggeszt6s6t k6rheti. A kitzigazgat6si hat6rozat bir6s6gi
feliilvizsg6lata irAnti eljdrrs illeteke - ha titrveny m6sk€nt nem rendelkezik 30.000.- Ft, azaz
harmincezer forint. A bir6sdg a pert tlirgyal6son kiviil birdlja el, a felek brirmelyikenek k6relm6re
azonban tdrgyal6st tart. TArgyalds tartdsdt a keresetlevdlben lehet k6mi, ennek elmulasztiisa miatt
igazolisnak nincs helye.

I N D O K O L A S

Az egyes kiizszolgeltatesok e1l6trisrir6l 6s az ezzel dsszefiggd tdrvenymddositAsok6l s2616 2013.
6vi CXXXIV. tdry6ny (a tov6bbiakban: Tv.) 1. $ (1) 6s (2) bekezd6se alapjrln, ha a telepiil6si
iinkorm6nlzat a hullad€kgazd6lkoddsi kdzszolgdltatds ell't'sat a hullad6k6l sz6l6 2012. 6i
CLXXXV. tiirveny (a tovabbiakban: Ht.) 33-34. $-6ban foglaltak szerint nem biztositja vagl a
hullad6kgazddlkod6si k6zszolgdltatas a Ht. 33-34. S-6ban meghatarozott eljariis ercdmdn,,telensdge
miatt nem biztosithat6, a telepiil6si itnkomAnlzat legfeljebb 3 napon beliil t'jekoztatja a ne'.r'
rendszercs hullad6kszrillitris szab6lyair6l 6s az ennek sor6n elj6r6 6llami szervek kijeldl6s6r6l sz6l6
292/2013. (Vll. 26.) kormAnyreidelet (a tovabbiakbar: R.) 1. $-6ban kijelijlt szervet.

K6rdstctetlcn Kdzs6g Onkormrinlzat polg6rmester€t61 2015. janu6x 05-en erkezett 12/5220-9/2014.
iktat6sz6mf &tesites alapj6n a Tv. 1. $ (3) bekezd6s6nek, valamint a ktizigazgatdsi hat6s6gi eljrrSs
6s szolgriltatds 61tal6nos szabdlyair6l s2616 2004. 6vi CXL. tdrveny (a tovibbiakban: Ket.) 29. $ (1)
bekezd€senek megfelel6en kdrelemre kdzerdek(i szolgdltat6 kijeliil6se erdekdben hat6s6gi eljAr6st
fol,tattam le.



A hat6segi elj6rds eredm6nyekdnt a 36300/59-29/2015. 611. szAmf hat6rozatommal az NHSZ
Szolnok Kdzszolg6ltat6 Nonprofit Kft.-t 2015. janurir 09-t6l K6ri5stet6tlen Kiizsdg Onkormdnyzat uj
hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6si szerz6dese megkitt6s6ig, de legfeljebb 2015. okt6ber 09-ig
k6z6rdekii szolgaltat6vd jeldltem ki. A hatdrozatban a kijz€rdekii szolgaltat6s id6tartamdt 6s
ldnyeges feltdteleit a sziiksdges m€ndkben meghatiirozlam.

A Tv. kijeldl6s id6portj6ban hat6lyos - 1. $ (7) bekezddse alapj6n az ideiglenes ell6tesra ir6nlul6
kijeliil6s az nj hullad6kgazdalkoddsi kiizszolgdltatesi szerz6des megkdtds6ig, de legfeljebb 9
h6napos id6taxtamra tiirt6nhet, mig a kijeldl6s egy alkalommal, legfeljebb 3 h6nappal
meghosszabbithat6.

Kdrdstetdtlen Kitzsdg Onl(o1mdnlzat Polgdrmester6t6l 2015. szeptember 08-6n 6rkezett 12/197-
19/2015. sz6mi k€relern alapjdn a ,, KtjzszobAltufisi szerzddds Kdtdstetttlen Kozsdg telep ldsi
szildrd hulladilainak bsszegyfrjtisire is drtalmatlanitdsra turtind elszdllltds.ira " tfugyban kiirt
ktjzbeszerzesi eljrr6s eredmen],teleniil zatl1lt, igy a telepiiles teriiletdn a hulladekgazd6lkoddsi
kozszolgaltatas k'zszolgdltat6si szerz6d6s alapj6n a k6z6rdekri szolg6ltatesra tiifient kijelijl6s 2015.
okt6ber 09-ei lej6rta utdn nem biztosithat6.

A kerelem alapj6n a Tv. l. $ (7) bekezd€s€nek, valamint a Ket. 29. $ (1) bekezddsenek megfelel6en
kerelernre a kiizerdekfi szolg6ltat6 kijeldl6sdnek meghosszabbit6sa erdek6ben hat6sdgi eljdr5st
folltattam le.

Az eljdrasom sorAn 2015. szeptember 09-en belftildi jogsegdly keret€ben kertem fel az illetdkes
Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztr6favedelmi lEazgat6s|got az NHSZ Szohok
K6zszolg6ltatd Nonprofit Kft., mint a kijel6lt kijzdrdekfi szolgAltat6 vezet6 tiszts6gvisel6jenek
meghallgatdsara. A 2015. szeptember 21-6n tartott meghallgatason elhangzottakat a 3660014338-
1D015. 6lt. szdmir, hat6sAgomn6l 36300/59-51/2015. Alt. sz6mon nllv6ntart6sba vett jegyz6kdnl'v
tafialrlr.zza Az elhangzottak alapj6n a kiizerdekii szolg6ltatds ell6tds6ra tdrt6n6 kijeldlds
meghosszabbitiisiinak szemeu, tdrgyi 6s egydb feltdtelei tov6bbra is fem6llnak, valamint
tisztr26$a keriilt, hogy a kiizerdeKi szolgdltat6 megfelel a Ht. 90. $ (8) bekezdds6ben foglaltaknak,
igy nonprofit gazdas6gi t6rsasAg, amely hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg5ltatisi enged6llyel 6s az
Orsz6gos Hullad6kgazdalkod6si Ug)ddks6g 6ltal ki6llitott min6sit6 okirattal rendelkezik.

K6rdstetdtlen kdzseg polgrirmesterdt 2015. szeptember 21-6n meghallgattuk, az elhar\gzottakat a
36300/59-50/2015. Al1. sz6mli jegyz6kdnry tafia.lmazza. Az elhdngzottak alapj6n a telepiiles
hullad6kszrillitrisi kiizszolg6ltatAsa kilzbeszerzesi eljlarAs eiedmenykent megkiittitt kdzszolg6ltatdsi
szerz6dessel nern biztosithat6, igy a kijeldles meghosszabbitrisa sziiks6ges.

A kijeldlds meghosszabbit6sa sor6n a k6relemben foglaltakat, tovebbe a hat6s6gomnAl
36300/59-51/2015. 6lt. szSmon nflv6ntartdsba vett 36600/433 8 -l/2015. 6lt. szdmri jeglz6kiinyvet
es a 36300/59-50/2015. rilt. sz6mf jeglz6ktinyvet €s a jegp6kdnyvek mell6kleteit vettem
fi gyelernbe bizonltekLent.

Az elj6nis sor6n az iigf6l 6ltal felajAnlott, de mell6zdtt bizonlt6s nem volt.

A kjeliil6s meghosszabbitrisrira ir6nluld elj6rds id6pontjAban hatdlyos Tv. 1. g (7) bekezd6se 6s a
R. 3/A. $-a alapl{n az ideiglenes e116t6sra ir6nlul6 kijel<il6s az fj hullad6kgazdrilkodrisi
kdzszolgriltatdsi szerz6d6s megkdt6s6ig 6rv6nyes, de annak iddtartama a kijel'lds
meghosszabbitdsa esetin sem haladhatjct meg a hdrcm 6ret.

A fentiek alapj6n hatfuozatom rerdelkezo rasz€ben foglaltak szerint ddntdttem, igy K6riistet6tlen
telepiil4s kozigazgatisi tedilet&e a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgAltatds ideiglenes e116t6s6ra a
NHSZ Szolnok Kiizszolg{ltat6 Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Trirsasrigot (5000 Szolnok,
J6zsef Attila nt 85.; KUJ szw 100 222 8291, KTJ sz6m: 100689001; c6gseg1z'lkszima: 16-09-
015920; ad6sz6ma: 24999069-2-l6t statisztikai sz6mjele: 11264783-3811-114-16) kiiz6rdeKi
szolg6ltat6v6 tiln€n6 kijelijleset 2015. okt6ber 10-t6l 2016. okt6ber 1o-ig meghosszabbitom.

A kiizerdekti szolg6ltatds l6nyeges felteteleit 6s az ingatlanhaszndl6k fe16 kisz6ml6zhat6 dij
m6rt6k6t a 36300/59-29 /201, 5. 6lt. sz6mi hat'rozat taftalmazza.



A jogorvoslat tekintet6ben a Ket. 100. g (l) bekezd6s a) pontja, valamint a Tv. 1. g (4) bekezd6se
alapjAn a kijeldl6sre ir6nlul6 eljrriisban hozott ddnt6ssel szemben fellebbez6snek 6s rijrafelveteli
eljrilisnak nincs helye. A Tv. l. g (5) bekezddse alapj6n a kijeldl6sre irdn1u16 eljrilisban hozott
ddntes a v€gehajtds felfliggesztdse irdnti k&eleore tekintet n6lkiil v6grehajthatd.

A bir6sdgi feliilvizsg6lat elj6rdsi illet6kenek m6rt6k6t az illetekek6l sz6l6 1990. 6vi XC I. tdrv6ny
43. $ (3) bekezd6se hall$ozzameg.

A Ket. 134. $ d) 6s e) pontjai alapjdn, amennyiben szolgdltatdsi kdtelezetts6g€nek a szolgiLltat6
hat6rid6ben nem tesz eleget - ha a v6gehajt6s meghatiirozott cselekmeny ekegzes&e vagy
meghatiirozott magatafidsra (a tovribbiakban egyiitt: meghatfuozott cselekmdny) iiinlul -, a
teljesitds elmaradrisa eset6n a vegehajt6st foganatosit6 szerv, ha a teljesit6s elmarad6sa a
kijtelezettnek felr6hat6, a kdtelezettel szernben vagyoni helyzete 6s jiivedelmi viszonyai vizsgalata
nelkiil eljtu6si birsrgot szabhat ki, 6s a rend6rs€g ktizremiikdd6sdvel k6nyszeritheti ki a
meghatirrozott cs€lekmenJ,t.

Hal6sdgom hatdskdrer es iller€kessdgdt a Tv. l. g
katasztr6fav6delemr6l 6s a iozzlt kapcsol6d6 egyes
CXXVIIL tdTv€ny v6gehajt6s5r6l sz6l6 23412011. (XI.

(2) bekezd6se, a R. 1. g, valamint a
t6ndnlek m6dosildsdr6l sz6ld 2011. €vi
10.) Kom. rendelet 1. mell6kl€t a) pontja

biztositja.

Budapest, 2015. szeptember 23.

Branyiczky Mirk tii. ezredes
tiizolt6s6gi tan6csos

lgvgalo
nev€ben 6s megbiz6s6b6l:

l(€v0ll:9pld. I p€ld.iny: 3 oldal
Kapirk l. NHSZ Szolnok K6dole6ltar6 Nonpofl Kn. {5000 Szolnok. J6^dAttila & 85.) Tstivryimyell

{} K66si€reilen Kij^€e Onkomdnyzata (2?45 Kddstet€tlo. Kocseri ft 4.) T€rtivwamyell
3. Mag/ar Energedk i ds K6zn6-*bilyozisi tliwtrl (l08l Budaps! IL Jdnos Pil pipa ter7.) Teftivev€myell
4. Pst Meeyei Komiryhiktal KiimydeFedelni 6 Tmdzetvddelni Fdosztily. mint a K6z+Tisa-yidiki Kijmys€tved€l'ni s

lems/er\edelni Feldg).ld.dejoCuo<ta NOV{SZEaSTl
5. P6t Megyei Kom6nyhivatal NOVASZEUSZI
6. Budapdt Fiivibs Kom;nyhivatal N€pegdesengl Sakigegatisi Szwe NOVASZEUSZI
7. Ohnsos K6myezelv€delni 6 Tmdzetvedeldi F6feE$/el6ses Nryeti HuladEkeazda&ortisi lgzeal6liga
(1095 Budapes! Ku$ayJ€nd tu 1., Postaicim:1380 Bndap6t. Pl I l?2) Tmt*{myel!
8. A hulladekrzdlkod,isi kii^blgillatisi dij megdllapittuddrt felelos ninisad, Neueti Fejl6zt6i Midszl€r NOVA SZE SZi

Inttdr: 0243-56.009
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