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HATÁROZAT
Nagykovácsi nagyközség hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátására a Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2060 Bicske,
Csákvári út 45., cégjegyzék száma: 07-09-002821, adószáma: 11106894-2-07; KÜJ
azonosító: 100 316 195, KTJ szám: 100 848 653, statisztikai számjel: 11106894-3811-572-07;
a továbbiakban: Zöld Bicske Nonprofit Kft.) közérdekű szolgáltatóvá történő kijelölésének
időtartamát – az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos utca 103., a továbbiakban
NHKV Zrt.) javaslatának figyelembevételével – a 36300/3585-9/2017. ált. számú határozat
egyéb
rendelkezéseinek
változatlanul
hagyása
mellett
2018.
július
02-től 2018. szeptember 02-ig
m e g h o s s z a b b í t o m.
Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtható.
A határozat a közléssel válik jogerőssé, ellene jogszabálysértésre hivatkozással – a Budapest
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (Cím: 1146 Budapest, XIV.
Hungária krt. 179-187. M3 Irodaház), 3 példányban benyújtott keresettel lehet élni.
A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: Hatóság)
a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy
ajánlott küldeményként postára adni.
A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél
azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik
– 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.
Az ügyfelet terhelő eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során
ilyen költség nem merült fel.
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INDOKOLÁS
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (1) és (2) bekezdése alapján, ha a
települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33-34. §-ában foglaltak szerint nem
biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33-34. §-ában meghatározott
eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a települési önkormányzat legfeljebb 3
napon belül tájékoztatja a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során
eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. §-ában kijelölt szervet.
I. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének 2017. december 06-án kelt
1040/2017-F-2 azonosító számú, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál (a
továbbiakban: Hatóság) 36300/3585/2017. ált. számon nyilvántartásba vett tájékoztatás
alapján a Tv. 1. § (3) bekezdésének, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű szolgáltató kijelölése érdekében hivatalból hatósági eljárást folytattam le.
A hatósági eljárás eredményeként a 36300/3585-9/2017. ált. számú határozatommal a Zöld
Bicske Nonprofit Kft-t 2018. január 01-jétől Nagykovácsi nagyközség önkormányzat új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése megkötéséig, de legfeljebb 2018. július
1-jéig közérdekű szolgáltatóvá jelöltem ki. A határozatban a közérdekű szolgáltatás
időtartamát és a végzésének lényeges feltételeit a szükséges mértékben meghatároztam.
A Tv. 1. § (7) bekezdése alapján az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
megkötéséig,
de
legfeljebb
kormányrendeletben meghatározott időtartamra érvényes, ami a R. – 3/A. §-a alapján a
kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet, kivéve ha a települési
önkormányzat a Ht. 33–34. §-a szerinti szerződéskötési kötelezettségét továbbra sem teljesíti,
és a hulladék elszállítása a településen nem biztosított.
II. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének 2018. június 15-én kelt
203/2//2018-F-4 számú, Hatóságomnál 36300/1638-2/2018. ált. számon nyilvántartásba vett
bejelentésében az alábbiakról tájékoztatta Hatóságomat:
„Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a települési szilárd kommunális hulladék
begyűjtése, valamint a szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre szállítása beszerzési tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás 2018. április 18-án jelent meg
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 2018. május 22. napján lejáró ajánlattételi határidővel.
Időközben az ajánlattételi felhívás módosításra került, melynek következtében az ajánlattételi
határidő 2018. június 5. napjára módosult.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás értékelési, bírálati szakasza zajlik, de az eljárás eredményét
megállapító képviselő-testületi döntés időpontja még nem prognosztizálható, figyelemmel az
esetleges jogorvoslati kérelmekre, amelyek akár hónapokkal meghosszabbíthatják az eljárást.
Biztosan kijelenthető ugyanakkor, hogy a képviselő-testületi döntés a 36300/3589-9/2017.ált.
ügyszám alatt kiadott, közérdekű közszolgáltató kijelölésére vonatkozó határozat
véghatáridejeként megjelölt 2018. július 1. napjánál később fog megszületni.
Fentiekre figyelemmel, tisztelettel kérem, hogy a közérdekű közszolgáltató kijelölésére
vonatkozó időtartamot hosszabbítsák meg 2018. szeptember 1. napjáig.”
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A fenti tájékoztatás alapján Hatóságom megállapította, hogy a Tv. 1. § (1) bekezdésében és a
R. 3/A. §-ában foglalt feltételek Nagykovácsi település esetében fennállnak, így az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 3. §-ának és
104. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően hivatalból hatósági eljárást folytattam le az
ideiglenes ellátás időtartamának meghosszabbítása érdekében.
Az eljárásom során az alábbi eljárási cselekményeket folytattam le:
A R. 1. § (5) bekezdése alapján az NHKV Zrt. vezérigazgatója felé a 2018. június 19-én kelt
36300/1638-3/2018. ált. nyilvántartási számú megkeresésemben az alábbi tájékoztatással,
illetve javaslattételi felhívással éltem:
„A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3/A. § az
ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem
haladhatja meg a három évet.
A kijelölés időtartama Nagykovácsi település esetén 2018. július 01-jén a három éves
időtartamot nem éri el, így az ideiglenes ellátásra történő kijelölés meghosszabbításának
jogszabályi feltételei fennállnak, tekintve, hogy a települési önkormányzat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 33–34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja, illetve a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33–34. §-ában meghatározott eljárás
eredménytelensége miatt nem biztosítható
A fentiekre tekintettel a R. 1. § (5) bekezdése alapján felkérem Elnök-vezérigazgató Urat,
hogy tegyen javaslatot az ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartamának további két
hónappal történő meghosszabbítása esetén az alábbiakra:


a kijelölendő közérdekű szolgáltató személyére



az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység
megnevezésére



a tevékenység végzésének gyakoriságára



a tevékenység minimális műszaki tartalmára



a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő létesítmény megnevezésére.

Kérem, hogy a javaslatát az ügyintézési határidő rövidségére tekintettel 2018. június 25.
14:00 óráig elektronikus formában a pest.mki@katved.gov.hu e-mail címre is
szíveskedjenek eljuttatni.”
Az NHKV Zrt. 2018. június 21-én kelt KP/28036-2/2018 iktatószámú, Hatóságomnál
36300/1638-5/2018. ált. számon nyilvántartásba vett javaslata a következőket tartalmazta:
„Nagykovácsi település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Zöld
Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári u. 45., KÜJ azonosító: 100 316 195) közérdekű
szolgáltatóvá kijelölő 36300/3585-9/2017. ált. számú határozatában megállapított
kijelölésének időtartamát – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – javaslom
a 36300/1638-3/2018. ált. számú levélben foglalt két hónappal meghosszabbítani.”
III. Mindezek
alapján
Nagykovácsi
Nagyközség
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (2060 Bicske, Csákvári út 45., cégjegyzék száma: 07-09-002821, adószáma:
11106894-2-07; KÜJ azonosító: 100 316 195, KTJ szám: 100 848 653, statisztikai számjel:
11106894-3811-572-07) közérdekű szolgáltatóvá történő kijelölésének időtartamát a
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36300/3585-9/2017. ált. számú határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása
mellett 2018. július 02-től 2018. szeptember 02-ig meghosszabbítom.
Az eljárás során Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének 2018. június
15-én kelt 203/2//2018-F-4 számú, Hatóságomnál 36300/1638-2/2018. ált. számon
nyilvántartásba vett bejelentést, az NHKV Zrt. KP/28036-2/2018 számú Hatóságomnál
36300/1638-5/2018. ált. számon nyilvántartásba vett javaslatát és az eljárás során keletkezett
egyéb dokumentumokat vettem figyelembe bizonyítékként.
Az eljárás során az ügyfél által felajánlott és mellőzött bizonyítás nem volt.
A döntésem során a R. 1. § (5) bekezdésének megfelelően figyelembe vettem az NHKV Zrt.
javaslatát.
A kijelölés meghosszabbításának időtartamát az Ákr. alapelveivel összhangban az ügy egyedi
sajátosságaira tekintettel határoztam meg.
A kijelölés meghosszabbítására irányuló eljárás időpontjában hatályos Tv. 1. § (7) bekezdése
és a R. 3/A. §-a alapján az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötéséig érvényes, de annak időtartama a kijelölés
meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet kivéve, ha a települési
önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33–34. §-a szerinti
szerződéskötési kötelezettségét továbbra sem teljesíti, és a hulladék elszállítása a településen
nem biztosított. Tekintve, hogy a 2018. január 01. és 2018. július 01. közötti időtartam – hat
hónap – nem haladja meg a három évet, a kijelölés meghosszabbítható.
Az eljárást az Ákr. 104. § (1) bekezdésének a) pontja alapján Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzat polgármesterének 2018. június 15-én kelt 203/2//2018-F-4 számú,
Hatóságomnál 36300/1638-2/2018. ált. számon nyilvántartásba vett tájékoztatása alapján
hivatalból folytattam le.
Az eljárás megindításáról az ismert ügyfél értesítését az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja
alapján mellőztem, mivel az eljárás megindítása után nyolc napon belül döntöttem.
A jogorvoslat tekintetében az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja és a 114. § (1) bekezdése,
valamint a Tv. 1. § (4) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntéssel
szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
A Tv. 1. § (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
A jogorvoslat tekintetében az Ákr. 116. §-a és a Tv. 1. § (4) bekezdése alapján a kijelölésre
irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a közigazgatási per
lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására
jogosult szervet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §-a határozza
meg.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése
határozza meg a közigazgatási per illetékének mértékét.
Az Itv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és azok társulásai
teljes személyes illetékmentességben részesülnek, illetve a 31. § (1) bekezdése alapján
közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni,
aki az eljárás megindítását kéri.
Az eljárást Hatóságom az Ákr. 104. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hivatalból folytatta
le, továbbá az eljárás során az Ákr. 124. §-ában részletezett eljárási költség nem merült fel,
így eljárási költség viseléséről nem kellett rendelkeznem.
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Döntésemet az Ákr. 80. § és 81. §-ok alapján hoztam, figyelemmel a R. 3. § (2) bekezdésében
foglaltakra.
Az Ákr. 132-133. § előírásai alapján, amennyiben szolgáltatási kötelezettségének a közérdekű
szolgáltató határidőben – Hatóságom végleges döntésében foglaltaknak megfelelően – nem
tesz eleget – az végrehajtható.
A végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó
hatóság hivatalból rendeli el, és a döntést közli a végrehajtást foganatosító szervvel is.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Tv. 1. § (2) bekezdése, a R. 1. §, valamint a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet a)
pontja biztosítja.
Budapest, „elektronikus bélyegző szerint”
Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

Készült:
9 példányban
Mell.:
Egy példány:
5 old.
Kapják:
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.) – POSTA SZEÜSZ
2. Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) – POSTA SZEÜSZ
3. Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – NOVA SZEÜSZ
4. NHKV Zrt. (1300 Budapest, Pf.: 333.) – POSTA SZEÜSZ
5. Irattár
Döntésről értesül:
6. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) – POSTA SZEÜSZ
7. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – NOVA SZEÜSZ
8. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – NOVA SZEÜSZ
9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium –
NOVA SZEÜSZ
Azonosító:
1638
Irattári jel:
02-03-56.009
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