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HATÁROZAT
Jobbágyi KöZség hulladékgazd.ílkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátásrira az NHSZ
Hevesi Vrárosfenntafió Nonprofit Kft.-t (székhely, telepheJy: 3630 Heves, Károlyi Mihály
utca 15., KÜJ azonosító: 100 477 430; KTJ azonosító: l01 171 026, KSH azonosító kód:
11164542-3821-113-10; adószám: 11164542-2-10; cégjegyzékszám: t0-09-02l300),
közérdekri szolgáltatóvá kijelölő I2.3/455-2ID013/HAT számú határozatban megállapított
kijelölésének időlartamát - az egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - 2015.
január l-től 2015. márciu§ 31-ig további három hónappal

meghosszabbítom.
Jelen dönlésemne] szemben fellebbezésnek és újrafelvételieljárásnak nincs helye.
Jelen döntésem a végrehajtás felfuggesáése iránti kérelemrc tekintet nélküI véglehajtandó.

A

határozat a közléssel válik jogerőssé, ellene jogszabálysértésre hivatkozással a
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (3100 Salgótarján, Pipishegy u.
1.), 3 példányban benyújtott keresettei lehet élni. A keresetlevelet az elsőfokú közi9azgatási
határozatot hozó szervíél Q{ógrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgalóság, 3100 Salgóta_rján.
szen1 Flóriín t& 1,) a fe]ülviz§gálni kéft hatfuozat közlésétől számított 30 napon belü kell
beíyújtani, vagy ajánloft küldeményként postfua adni.

A

kereset benyiútásának a határozat végrehajthatóságára niícs halasztó hatáya, aZ ügyfél
azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtísának felfuggesztését kérheti. A köZigazgatási
hatá.rozat bírósági felülvizsgálata iránti eljá.ás illetéke - ha tö.vény másként nem lendelkezik
30.000,-Ft, azaz harmlncezet l'orint, A bíróság a pelt tárgyaláson kívill bír.íljael, a felek
bármelyikének kérelméreazonban tárgyalást tart. Tárgyalás tanisát a keresetlevélben lehet
kémi, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

rNDoKoLÁs
Az egyes közszolgaltatások ellátá§áról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törr'ény (a továbbiakban: Tv,) 1, § (1) és (2) bekezdése alapján, ha a

települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás e]]átását a hulladékról szóló
2012. évi CLX]o(v. törvény (a továbbiakbaí: Ht.) 33-34. §-ában 1'oglaltak szelint nem
biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási köZszolgáltatás a HL 33-34, §-ában meghatározott
eljá.rás eredmén}telensége miatt nem biztosítható, a települési öDkoínányzat legfeljebb 3
napon belül tájékoztatja a nem lendszetes bu]ladékszál]ítás szabályairól és az ennek során

eijá]ó álami szervek kijelöléséIől szóIó 29212013. (VIL 26.) koimányrende]et (a
továbbiakban: R.) 1. §-ában kijelölt Szervet.

Jobbágyi köZség polgánnesteráől 2013, december 17-én ó&ezett 12jl455-Il20í3fiAT
ilíatószámú éíesítésalapján a Tv. i. § (3) bekezdésének. valamint a közjgazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabáiyairól szóló 2004, évi CxL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 29. § (1) bekezdésének megfelelően kérelemre közérdekír szolgáltátó kiie]ölése
érdekeben halo5ági eljárist lol5 tanam le,

A

hatósági e]járás eredményeként a 12.3/455-21l2013lHAT számú halfuozatomma] az AVE
Hevesi Városfenntafió Kft 2014. januáI 1-től 2014. szeptenber 30-ig kilenc hónapos
időtartamra közérdekű szolgáltatóvá jelöltem ki, A határozatba! a közérdekú szolgáltatás
idótartamát és lén}eges feltételeit a szilkséges mértékben meghatároztam.

A 'l'v,

t

1. § (7) bekezdése alapján az ideiglenes ellátásm irányuló kijelölés az

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

új

szerződés megkötéséig, iiletve három havonként,

legfeljebb egy éves idótartamma] meghosszabbítható

]obbágyi KöZség Polgámestele 2014, szeptember I5-él1 12.3/455-3'7 12013/HAT számon
kérte az ideiglenes ellátásra ilán),uló kijelölés hfuom hónappal töfténő meghosszabbítását. Az
eljárás lefol}1atását követően 12.3/455- 44l2013lIIAT számon első alkalommal
meghosszabbítottam a kijelölést.

2014, november 27-én Jobbágyi KöZség Polgármestele i§mételten kéTte a kijelölés
meghosszabbítását 12.3/455-47/201 3/HAT számon,

A

kérelem alapján a Tv. 1. § (7) bekezdésének.valamint Ket.29. § (1) bekezdésének
megfelelően kérelemre a közérdekű szolgáható küelölésének meghosszabbítása érdekébelt
hatósági eljalást fol}.tattam le.

Az

eljárásom során 2014. decen'ber 9-en Jobbágyi Önkormanyzal.il)ak képviseletében
meghallgattam a település polglímestelét. A polgfumester nyilatkozata szerint 20l4.
októberében új öntományzat és új polgármester került beiktatásla. Nyilatkozala szelint
ugyan november hónapban már a testületi ülésen xirgyalták a hulladékszállítást, de fenltaúja
nreghallgatáson elhangzottakat a 12.31455kérelméta kijelölés meghosszabbítására,
^
tal1almazza.
5 1/2013/HAT számú jegyzőkönyv

a I2.3l449-18l2013lHA'l' számú iratban

tájékoztatás megadására hí\,-ta fel az
Varosfenntartó
Nonprofit
Kli,-t,
hogy
a közszolgáltatást 2015. január l-ét
NHSZ Hevcsi
követően el tudja e látni, A NHSZ Hevesi Városfenntaltó Nonprofit Kft. képviselői 2014.
december 4-én kelt '79-6212014. számú levelükben irásban nyiiatkoáak, hogy a közérdelai
szolgáltatás ellátására tönénő küelölés meghosszabbításrának személyi, tárgyi és egyéb
feltételei továbbra is íénnállnak.
Hatóságom

Jobbágyi Öntományzata az AyE l-ievesi VárosfenDtartó Kft-nek a I2.3|455-2I|2013/HAT
számú határozatta] törlént kijelölése óta nem kötött a telcpülése]l keletkező kommunális
hulladók elszállitásra vonatkozó ér\,ényesszerződést.

AZ NHSZ He\€si VárosfenntaIló Nonprofit Kii. képviseleti .ioggal meghatalmazott múszaki
vezetőiét belföldi jogsegély keletein be]ül a Heves Megyei Katasárófavédelmi ]gazgatóság
hallgatta meg 2014. december 10-én a cég székhelyén. AZ elhangzottakat a 4203/2014lG\']aK szánú jegyzőkön},vben rögzítették, A mcghallgatásokon ellrangzottak alapján
a közérdekú szolgáltatás e]látására töfténő kijelölés meghosszabbításának személyi. tárgyi és
egyéb feltételei továbbra is lennállnak, valamint tisztiizásra került, hogy a köZérdekű
szolgaltató megfelel a Ht. 90. § (8) bekezdésóberr foglaltaknak, így nonprofit gMdasági
tfusaság, AZ AVE Hevesi Városfenntartó Kft, jogutódjaként, aZ Eg Törvényszék
Cégbíróságfuál az NHSZ, lJevesi váro§fenntartó Nonprofit Kft. bejegyzésre került, A
változások kapcsá1 aZ oHU felé megtették a bejelentéSt.

A kijelö]és meghosszabbítása solán a kérelenben foglaltakat, a 12,3/455-5l /2013/HAT és a
420-3/20]4/GYKK számú jegyzőkönyvekel éS mellók]eteiket vettem irgyelembe
bizonyítékként.

A fentiek

alapján határozatom rendelkező részébenibglaltak szerint döntötten, így Jobbágyi
település köZigMgatási terüle|éle a hulladékgazdá{kodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására
az NHSZ Hevesi viirosIenntafió Nonprofit Kff-t (székhely, telephely: 3630 l{evcs, Károlyi
Mihály utca 15,, KÜJ azonosító: 100 477 430; KTJ azonosító: 101 171 026, KSH azonosító
kód: 1]16,1542-3821-113-10; adószám| 11164542-2-10; cégjegyzékszám:10-09-02]300).
közérdekű szolgáltatóvá történő kijelölését 2015, janu.ír 1-tő1 2015. márcilLs 3l-ig további
hrárom hónappal meghoss7abbítottam.

A köZéIdekű szolgáltatás feltételeit az

]

2.3

l455-2I/2013lHAI' számúhatálozatíaítalmzza.

A jogorvo§lat tekinletében a Ket, 100, § (i) bekezdés a) ponúa, valamint a Tv- l.

(4)
"s
bekezdése alapján a kijelölésre irányrrló eijárásban hozott döntéssel szemben léllebbezésnek
és újrafelvételieljárásnak nincs helye, A Tv, l, § (5) bckezdése alapján a kijelölésre inínyuló
eljárásban hozott döntés a végrehajtás l'elliigge§Ztése iránti kérelemre tekintet nélkül
végrehaithaió,

A

Ket, 134. § d) és e) pontjai alapján. anrennyiben s7olgáltatási kötelezettségének a
szolgáltató határidőben nem tesz eleget - ha a végrehajtás mcghatarozott cselekmény
elvégzésérevagy meghatifuozott magatafiásra (a továbbiakban együtt: meghatározott
cselekmény) irán}.ul -, a teljesítéselnraraclása esetét] a véglehajtást foganatosító sZeN, ha a
1eljesítéselmaladása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és
jövedelmi viszonyai vizsgálau nélkül eljárási bírságot szabhat ki, és a rendőrsóg
közreműkődésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.
Hatóságom hatásköIét és illetékességéta Tv, 1. § (2) bekezdése. a R. 1, §, valamint a
katasztról'a\,édelemrő1 és a hozzá kapcsolódó egyos törvények módosításáról szóló 20l 1. évi
Cxxv I. tö11,én}, végrehaitásáró] s7óló 234/20].1. (xI. 10,) Konn. Iendelet l. mellék]et a)
pontja biáosítja.

salgótadán, 2014. decembcr
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