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HATAROZAT
AZ NHSZ Miskolc Kft-t (j527 Nliskolc, .IóZsel Attila utca 65, cé§egyzékszáma: 05-09004604. a továbbiakban: köteIezctt) kötelezen], hog), a rendelkező részben felsoro]t te]epülési

hulladék szállításiira a]kaln'as szállítóeszközét üZemképes állapotban. valanennyi
nitozékával és okmán_Y-aival együtt a Gyön§rösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft, részére
(320a G_|öngijs, Kenyérg:rir út l9. KL',I szjn. ]a-- 3]6 -63, KT,l ván: 3)00 Gyóng,vös,
Keúyélg)ú|úl 19./: ]02 26] 591, KTJ szcim: i32a0 Gyóngt^^, Kenyérg)dr úí17.i:
l()09001ó7, Adó|zán1_ ].119255]-2-)0, Cégieglzékszám: ]0-1)9-02Bl68, a lovábbiakban:

Gyöng),ösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.), mint kijelö]t közérdekú szo]gáltató részérea
köZszolgáltatás ellátása érdekébenadja birtokába. jelen határozat hatályba 1épésé\,el
egyidejúleg,

A

birtokba adás megkezdésének idópontia és az kijelölés időta]tama: 2015. nájus 18-ió1
Szécsén},\,áros önkormányzatának új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási s7ezóalése
negkötéséig, de legfeljebb 2016. libruár 18-ig.

A Ktjte]ezett az alábbi szállítóeszköZt köteles a kiielölt szolgárató részérea köZszolgáltatás
elláLá.J erJek(b(n lendelkezesre

Gyártmán!:

t

oc.atani:

MAN

Típus: l8.28,1
Rendszárn:
AlváZsZám|

RWE-l9
$'MAL9oZZZ2y

09

6633

Motorszám| 155995757852Bl
a fcntj l db szállítóiá r]ii rendelkezésle bocsátása miatt káfialanítáSra jogosu]t,
me]y káfia]anítás összeget nettó 1.100.000.- Fr + ÁFA-bful. cZaZ eg) millió-egv§zázezer
forint + AFA határozom 1neg havonta utó]ag. mely összeget a Köte]ezett Unicredit Ban}nál
vezetett 1091j005 00000004 02040204 számil számlájára 1lzet meg a hulladéklerakási
járulék elóiranyzat kczelóie.

A Kötelezctt

Jelen döntésemme] szemben léllebbezésnekés újrale]\,étcli eljárásnak nincs

hel_v,e.

Jelell döntésem a végrehajtás felftiggesztése irálti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó.
Eljárási köitségről nem rendelkeztem. mefi nen,l nerült fel.

INDOKOLÁS
AZ egyes közszolgátatások cllátásáról és az. e.zel összefuggó töNénymódosításokról szóló
2013, ér,i CXXXIV, tör\,ény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdése szerint, ha a teleptilési
öntomán),Zat a hrrliadékgazdálkodási köZszolgáltatás ellátásál a hulladékól szóló 2012. évi
cLXXxV. 1ör\,ény (a továbbiakban: Ht.) 33-34, §-ában foglaltak szerint nem biztosília vagy
a hulladékgazdálkodási köZszoigáltatás a Ht, ]3-34. §-ában meghatározott eljárás
eredménytelensége rniatt nem biaosítlrató, a Ht. szabályait aZ e törvénvben meghatiirozott
eltérésekkel ke11 alkalmazni.

A Tv.

1. § (3) bekezdés szerint az á]]ami szerv a huliadékgazdálkodási közszolgáltatás
ideiglenes ellátására (a to\,ábbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésbcn neghatarozott
tájékozlatást követő 15 napon be]iil hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a
hullaciékgazdálkodási engecléllyel. illetvc a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéliyel
rendelkező SZolgá]tatók köZül,

A

kijelö}és órdekében hatóságom a hatósági eljárást 2015, má.jus 13-án neginclitotta,
anelynek során megállapítottanl. 1rogr a kijelölnr liránt kozszolgiltató nem rendelkezik

elégséges menn,viségú eszközzcl a többletí'eiadat ellátásához,

Tekintcttel a Tv. 3. § (2) bekezdésében biztosított lehetőségre - nleLy szelint k.futalanítás
mellett aZ ideiglenes cllátáshoz szükséges szállílóeszköZ lendelkezésre bocsátásiira
kötelezhetó a más településen végzett hulladékgazdálkodási köZszolsáltatás veszélveztetése
ncl(iil. kö,,\ellÉ.rül _z.d<igl<re. clla.r. elon \ullrdekg.zda,koJjt'',özsuolsalLaLa.t reBzo
közszolgá]tató a közérclekii szolgáltatót kijelölő állami szelv hatósági döntésével
szálílóeszköz kártalanítás nlellett töfiénő rendclkezésre bocsátásáról döntöttem,

A

nem lendszeres hulladékszállítás szabá]}airóI és ennck során eljáró állami szervek
kijelöléséről szóló 292,t2013, (vII.26,) Ko1m. rendelet (a továbbiakban R.) 15,i§ (5) bekezdés
a) pontja Szerint a káftalanítás összegét aZ ideiglenes ellátás solá] reidelkezésre bocsátott
szálílóeszköz után a katasárófavéde]mi szen,hatarozata alapján az elóirán}zat keze]őjc.
fizcti ki,

A Tv, 1. § (6) bckezdése a ki|elölési eljarást le1'ol}1ató hatóság számára neghatározza, hogy a
kijelölés során az ellátás hatékonyságához, gyorsaságál,ioz. gazclaságosságához fLiződő
közérdeket. to!ábbá a lakosság méltáDyos érdekeit veszi fig)relembe. Mindezek alapjrin a
rende]kező részben úlgy hatá.oztan, hogy a szolgáltatást a döntés közlésekor a szo]qáltatás
alá vont szállitóeszköZ birtokba aalásával - haladéktalanul teljesítenj kell,
A Tv, 3. § (2) bekezdés alapján aZ ideiglcnes ellátáshoz tende]kczésre bocsátott szá]]ítóeszköZ
niatt a kötc]ezettnek kártalanitást keil fiZetni. A R. 15, § (5) bekezdése a) ponlja szerint a
kártalanítás összegét aZ ideiglencs ellátás során rendelkezésre boosátott szálítóes7köz trtiin a
katasztt,ófavédeln' i szcrv hatalozata alapj.in M e]őirányzat keze]óie fiZeti ki.

Kártalanítás ha\,onkénti összegének megál]apításánál a Kötclezett 2014. nájus 15_éD kelt,
36200191I-19/2015 -á]t számon iktatott meghallgatási jegyzókönyvének 9, ponúában rögzitett
nyilatkozatát vettem figyclenbe. miszerint a tulajdonában 1ér,ő hulladékszállító gépjármű
káta]anítáSi összege havonta nettó eg}millió egyszázezel íbrint,

Mindezek alapján a Kötelezettet Szécsényviíosáía vonatkozóan kilenc hónap időtartamra a
hulladékgazdákodáSi közszolgáltatás ideiglerres cIlátására kiielölt Gyöngyösi
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. szolgáItató részére a tu]ajdonában álló szállítóeszközöket
kárta]anítás mellett átadni kötelezteln, a rendelkező részben foglalt előirások mel]ett,
A.jogor\,,oslat tekintelében a Ket, ]00, _s (]) bekezdés a) pontja. valamint a Tv. 1. § (4)
bekezdése alapjrin a kijelölésre irányuló eljárásbal hozott döntésscl szenben fe]]ebbezésnek
ós ú.jrafelvétcli eljfu,ásnak nincs hel]. e, A Tr,. 1, § (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló
eljárásban hozott döntés a véglehajtás felfuggesaése iránti kérelemle tekintet nélkiil
\,égrehajthatóvá n!,ilvánítható.
Amennyiben szo]gáltatási kijtelezettségének a szolgáható határjdőben nem tesz eleget, úgy a
Ket, 134. § d) és e) pontjai alapján - ha a végrehajtás meghatározott cselekmény eh,égzésére
vagy meghatárcZott magatartásra (a továbbiakban eg}üttI meghatározott cselekmény) irányul
-, a teljcsítésclnraradása eseté11 a végrehajtásl foganatositó szerv. ha a te]jcsítéselmaradása a
kötelezellnek íllróható. a köte]ezette1 szenben vagyoni helyzete és jövedclmi viszonyai
vizsgálata nélkü1 eljárási bírságot szabhat ki, és a rendórség közreniiködésével kén,vszerítheti
ki a neghatározott cselekmén]' t.
Hatóságom hatáskörét és illctékcsségéta Tv, 1, § (2) bekezdése, a R. 1, §, valamint a
katasztlófavédelemről és a hozzá kaposolódó egyes tö ,ények nródosításáró] szóló 201 l. óYi
CXXVIIL törvén), l,égrehajtásáról szóló 23,1/201l. (XI. 10,) Korm. rendelet 1, 1nelléklet
a) pontia biáosítia.
Salgótarján. 201 5,máius
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