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HATÁROZAT
Jobbágyi KöZség huliadékgazdálkodási köZszolgáhatásának ideiglenes ellátásara aZ NHSZ
Hevesi városfenntaftó Nonprofit Kft{ (széklrely. telephel,v: 3630 Heves, Károl,vi Mihá]) utca
15,, KÜJ azonosító: l0() 4'17 130: KTJ azonosító: 101 ]71 026. KSH azonosító kódi
1]16.15.12_]82]-1l]-l0; adószáni 11164542-2-10; cégjegyzékszárl: 10-09-021300).
köZérdekii szolgáltatóvá kiielölő 12.3/455-21/201 3/HAT szárnú határozatban nlegállapított
kijelölésétrek idóla amál - az egyéb rerrdclkezóseinek r,áltozat]anul hag"\ása mellett - 2015.
áprili§ 1-től2015. június 3o-ig további hár,om hónappa1

m e g h o s s z a b b í t o m.
,]elen döntéscmme] szemben fellebbezésnek és újralélr,ételieljiirásnak rTincs helye.

Jelen döntéscm a vógrehajtás felltiggesztése iránti kérc]emle lekintet nélkül végrehajtandó_

A

határozat a kajzléssel válik jogeróssé. el]ene iogszabá]},sénésre hilatkozássai a
Salgótarjáni Közigazgatási és N4unkaüg1,,i Bírósághoz cimzett (3100 Salgótaljan. Pipishegy u,
1,). 3 példánl,ban ben"\újtott kel,esettel ]ehet é]ni. A kel,esetle\e]et az elsőfokíl köZigazgatáSi
hatáIo7atot hoZó szcrvDól (Nógrád Meg_"'ei Katasztról'avédeLrni lgazgatóság. 3100 salsótarján.
Sze Flórián tér l.) a felülvi7sgálni kéfi határozat köZlésétöl szánított 30 napon bclü1 kell
ben),újtani, vagy ajfulott kiildemén),ként postára adni,

A

kereset ben)iülásának a hatiirozat \,égrehaithatóságára nincs halasztó haúl),a. aZ üg},lél
azonban a keresetlevélben a döntés légrehajtásának felíiiggesztésétkérhcti. A közigazgatási
határozat bír,ósági felülr,izsgálata ir,ánti eljárás illetékc - ha tör\,ény máSként nem rendelkezik
]0,000,-Ft, azaz harnlincezet tbrint. A bíróság a peí tárg"\aláson kívül biláLja e1. a felek
brimell,ikének kérelméreazonban tárg_,-'alást tafi. Tárg}alás tafiását a keresetle\,élben lehet
kémi, ennek elnrulaszlása iatt igazo]ásnak nincs helye.

l\DoKoLÁ5
ellátásáról ós az czzcl összel'űggó tör-\ ónynódosításokról sZó]ó
201j, évi cxxxlv. töNén},(a to\ábbiakban: T\,.) 1. (1) és (2) bekezdése alapián. ha a
"§
tclcpü]ési önkormán!,zat a hrrlladékgazdálkodási köZszolgáltatás
ellátását a hlllladékról szóló
2012, évi CLXXXV. tön.én!, (a továbbiakban| Ht.) 33-34, §-ában foglaltal szclint llem
biztosítja vag) a hulladékgazdálkodási kö7szolgáltatás a Ht, 3j-3,1. §-ában meghatározott
e]járás eredményteleisége niat1 nenl biztosítható. a telepiilési önkormánvzat legfeljebb 3
napon belül tájékoztatja a nem rendszeles hulladéks7állítás szabál},airól és az ennek sorár
.4.Z egyes köZszo]gá]tatások

eljáró állami szervek kiielölésérő] szóló 29212013. (VlI. 26.) kolmán),rcndelet (a
továbbiakban: R.) l, oS-ában kije]ölt szervetJobbág},i köZség po]gránnestelétó] 2013, december 17-én érkezett 12.3/455-1/2013/ttAT
iktatószámú értesitésalapján a T\,. 1, § (3) bekezdésének. va]amint a köZigazgatási hatósági
eljárás és szo]gáltatás általános szabályairól szóló 200,1, évi CxL. törvén},(a továbbiakban:
Ket,) 29. § (1) bekezdésének megfelelően kéreleúreközérdekú szolgáltató kijelölése
érdekében hatósági eljárást folytattam le.

A

hatósági eljárás eredményekérlt a 12.3/455-21/2013,rHAT számú határozatommal az AVE
He\,esi Várost'enntaúó Kft_t (az NHSZ Hcvesi Várost'enntató Nonprofit K11, jogelődje) 2014.
janufu 1{ől 201,1, szeptembel 30-ig ki]enc hónapos időtafiaíta közérdekú szolgáltatóvá
jelöltenl ki. A hatáIo7atban a közérdekú szolgáltatás időtaltanát és lénYeges fcltételeit a
sZükséges méft ékben meghatároztam.

A

Tr,, 1, § (7) bekezdésc alapján az ideiglenes ellátásla irrinyuló kijelölés az úrj
hulladékgazdálkodási köZszolgáltatási szerzódés megkijtéséig,illetle három havoniént,
legtéljebb egy él,es időtartamna] meghossZabbitható
Jobbágyi Község Polgámcstel,e 2014. szeptember 15-én 12,3/,l55_37/201j/llAT szánon
kéfte aZ ideiglenes ellátásra iránl,uló kijelöiés h.irom hónappa1 történő meghosszabbítását, AZ
eljáás le1'olytatáSát követően 1 2.3,/455 -44120131HAT számon első alkalommal
mcghosszabbítonam a kijelölést,
Jobbágyi Közsóg Polg.fumestele 2014. november 27-én 12.3i455-47/20 ] j/I lAT szánon kérte
az ideiglencs eIlátásra irányrrló kijelölés további három hónappal röfténó ncghosszabbítását,
Az eljárás lefol\-tatását követóen 12,3,/455-54/20 ] 3/HA1' szánon második alkalommal
meghossZabbítottam a küclöLést,

2015, március 19-én Jobbág)i Község Polgámeslere i§mételtcn kéne a kijelölés
n <3ho,.z"hhilj.at t6200 j]-j ]0lj,olt, .zánon,

A

kérelem alapjan a 'I'v. 1, § (7) bekezdésének.valanint Ket, 29. § (1) bekezdésének
megf'elelően kérelemre a közéIdckú szolgáltató kijelölésének meghosszabbítása érdekében
hatósági eljárást folvtattan lc,

Az

eljárásom során 2015. nrárcius 25-én Jobbágyi Önkotmrin}zatálak képviseletében
neghallgattan a teleptilés polgifumesterét, A polgámester nyilatko7ata szerinl aZ év eleién

megkercsctt hárcm köZszolgáltatót. és árajánlatokat kért tő]iik a telepii]ésen a köZszolgáltatás
elláláslíra, A 2015, március 11,én ncgtatott rcndki\,ü]i testülcti ülés időpontjáig csak két
ára.jánlat érkezett be. aZ aktor neglartott szavazás solán a testii]et nem tudott döntést hozni. A
testületi ülést követőetl bcórkczctt a hamadik áraiánlat is. mel,v alapján irj testületi ü]és keúl
nlaid megtanásra. mely alapján legkésőbb 2015, .jíulius 30-ig megköti aZ önkormányzat a
szeúődést a kijzszolgáItatás biztosítására, A neghallgatáson elhangzottakat a 36200/546,12015,ált, szánú jegvzókönyv taita]mazza.

Hatóságon a 36200/54_4/201 5.ák. számil iratban tájékoztatás megadására hívta fel a7 NHSZ
Hevesi Városfenntartó Nonproit Kli.-t. hogy a köZszolgáltalást 2015. április 1-ét követően e]
tudia e látni, A NHSZ ltevesi Városfenntafió Nonprofit Kft, képviselói 20]5, nárcius 27-én
beérkezett 79_15,/2015, számú lcvclükben írásban n,"-ilatkoztak, hogy a köZérdekű szolgáltatás
ellátására töiténő kije]irlés nleghoss7abbításának személyi, tárg!.i és egyéb feltéteIei továbbla
is iénnállna, a kije]ölést további három hónapra (2015. 0,1,0l -20 ]5.06.30,) vállaljak.

Az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. képviseleti .jogga1 nleghatalmazott núszaki
vezetiijét belíiildi jogsegél), keletein beliil a IlcYcs Megyei Katasírófavédelni Igazgatóság
hallgatta meg 2015, mrárcirrs 25-én a cég székhelyén. Az elhangzottakat a 36030,/599/2015.ált.
számú jegyzőkönyvben rögzílették, A meghallgatásokon elhfulgzottak alap|án a közérdekű
Szolgáltatás ellátására töfiénó kijelölés rneghosszabbitásának személl,i, targvi és egyéb

feltótclci to\,ábbra is femállnak, va]amint tisztáZásla került, hog,Y' a közérdekú szoLgáltató
megfelel a Ht. 90. § (8) bekezdésében foglaltaknak, így nonprofit gazdasági tfusaság, Az
AVE ]Ievesi Városfenntafió Kft. iogutódjaként, az Egri Tör,vényszék Cógbíróságánál aZ
NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kff, bejeglzésre keriilt. A vállozások kapcsful az

oHÜ felé megtették

a bejelentés1,

A

küelölés meghosszabbítása során a kérelemben foglaltakat, a 36200/54-6/2015.ált, és a
36030/599/2015.ált, számú jeg_vZókönyveket és nellékleteiket Yetten figyelembe
biZonyítékként.

A fentiek alapián határozatom lcnclelkező részébenibglaltak szeúnt döntöttem, így Jobbág.vi

település köZigazgatási terü]etére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás idciglenes ellátására
az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprotlt Kít{ (székhely. telephel,v: 3630 Heves. Károlyi
MilTály utca l5.. KÜJ zzor'osító: 10() 477 130; K]'J Monosíti]: l0] ]7l 026. KSH azonosító
kód: 1l164542-3821-113-10; adószám: l ] l6,15,12-2-10; cégjegyzékszám:10-09-021300).
közéIdekú szolgáltató\,á töfiénó kijelölését 2015. április 1-tő1 2015. júrnius 30-ig további
hárorn hónappal mcghossZabbítottam,

A köZérdekú szoigáhalás fe]téte]eit aZ 12-3/455-21,/2013/HAT SZámíl határczat taíalnazza.

A

jogo11,oslat tekintetében a Ket, 100, § (1) bekezdés a) pontia. l,alalnint a Tv, 1, _s (,1)
bekezdése alapján a kijelölésre irányLrló eljárásban hozott döntéssel szcnben fellebbezésnek
és úirafclvóte]i eljárásnak nincs hel,ve, A Tv, 1, § (5) bekezdése alapján a kijelölésrc irányuló
eljrirásban hozott döntés a végrehajtás fclfliggeszlése iránti kérelemre tekintet nélkü]
végrehaj tható,

A Ket,

§ Cl) és e) pontjai alapján, ameml,iben szolgáltatási kötelczettségének a
szolgáltató határidőben nen,l tesz elegel - ha a végrehaitás meghatározott csclekmén]'
13,+,

elvégzésércvag,v megl]atározott magatafiásra (a továbbiakbm eg),ütt: meghatfuozott
cseleknény) iránlul -. a teljesítés elmaradása esetén a végrehaitást foganatosító szerv. ha a
tetesítése]maradása a kötelezettnek lélróható, a kötclezettel szenrben vagvoni helyzete és
.jövedeln'i viszonl,ai vizsgálata nélkül cljrirási bírságot szabhat ki, és a rendőrsóg
köZrenll:jködésé\,e] kényszerítheti ki a ncghatáIozott cselekmén],1.
Hatóságom hatáskörét és illetékességéta T\,, 1. § (2) bckezdése. a R. 1, §, va]amint a
katasztrófavéde]enró1 és a hozzá kapcsoJódó egyes törr,,ények módosításáról szóló 2011. évi
CxxvIlI. tön,ény véglehajtásáról szóló 234/2011. (xl_ 10.) Kom]. rende]et 1. melléklet a)
pontj a biZtositja.
Salgótarián. 20 i 5, nrárcius 30.
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