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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2023. január 23-ai rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/178/2023. Tárgy: Javaslat ideiglenes ellátás nyújtására vonatkozó
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzödés megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
alapján az Önkormányzat kötelezöen ellátandó feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás ellátása. A
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
települési önkormányzat az önkonnányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzödés utján biztosítja.

Dunavarsány teljes közigazgatási területén a települési hulladék kezelésére vonatkozó, az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel összhangban lévö közszolgáltatás szervezését és fenntartását az
Öiikonnányzat látja el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése keretében az Onkormányzat feladata
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése.

Arra való tekintettel, hogy Dunavarsányban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2022. december 31.
napja után nem biztositott, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - az Onkormányzat kérelmére - a
nem rendszeres hulladékszállitás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelölésérol szóló
292/2013. CVII. 26. ) Komiányrendelet (továbbiakban: R. ) alapján a 36300/4866-12/2022. ált. számú, 2022.
december 23. napján kelt, jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti határozatával (továbbiakban: kijelölo
döntés) közérdekű szolgáltatónak ideiglenes ellátás nyujtására a MULTI-DH Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhelye: 1201 Budapest, Attila u. 62.) jelölte ki. A R. 4. § (2) bekezdése szerint a kijelölést
követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul megállapodik a kijelölt
közérdekü szolgáltatóva) az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedésérol, az ellátás útvonaláról és
időpontjáról. A hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátás hatálya Dunavarsány Város teljes közigazgatási
területére kiteq'ed a település teljes közút és közteriilet hálózatának igénybevételével.

Az Önkormányzat a kijelölő döntés alapján az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását
az Önkormányzat teljes közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátására kijelölt
Közszolgáltató útján látja el ajelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú közszolgáltatási szerzödés
alapján.

A R. 5. §-a alapján a települési hulladék ideiglenes ellátás körében történő gyűjtésére és elszállítására a
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló kormányrendeletet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló kormáiiyrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes
ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minösü) közszolgáltatónak. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási
kötelezettség teljesítéséröl - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal - az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt
közérdekű szolgáltató gondoskodik.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36300/4866-12/2022.alt. számú

határozatában kijelölt ideiglenes hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval, a MULTI-DH Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal (széldielye: 1201 Budapest, Attila u. 62.) megkötésre kerülő
közszolgáltatási szerződést a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti ideiglenes ellátás nyújtására vonatkozó
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására, valamint a további szűkséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester

A határozatí javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Mellékletek: 1. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36300/4866-12/2022.ált. számú határozata
2. ideiglenes ellátás nyújtására vonatkozó Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

Dunavarsány, 2023. január 18.

'A V'^l^LS-
G g né Var^ Tünde

polgármester

? 

,.csCnt.

Az előterjesztés törvényes: ^^ ^^ ^_ s, . ^f,
o,

dr. Szilágyi fy>s
jegyz <-^

\
T

^'



l.SZÁMÜ MELLÉKLET fC! l-U^ürf. q.^.
fouA^ t-VUd^f^ J"

iMiniisiEEaBimiBUiisstiaii!,
J<jas>!ii*iyE"cia-?ffz3 1z2:i "oi6

_ Branyuk>Matlu. Uik;SK]^ ^"~.
IK*t^t^*. 363<Y;4S<!. 5-.1Í;3(!2^ *.)1..

363(KV4866-12/2022. SI.

!. i'..)N'tV. ^;síAi'. iVl !
; ;. '. :.> ts>n'"'f<?,:'ÁÍ';Yy'^!i ̂ IV/T^' i

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 1GAZGATÖSÁG " "". " ~ "" "~ "--".a''
MMAO.

' ,. " -.. l>/YHÖ-T7-7á-5il"
Tárgy: ! " K-ozszolgáltatás itfeiglenes ellátására

'. -... közérdeku szol^altatójíijjelolese
k < Djr, "Hanzéros Krisztián tu. száz^os

Tehfon; 1/469-4105
&1--^'{^

HATÁROZAT

A MULTI DH Hulladékkezelo NonproHt Korlátolt Fclelősségn Tarsaságot (1201 Budapest,
Attila utea 62., cégjegyzék száma: 01-09-322197, adószáma: 24078366-2-43; KUJ azonosltó:
103 038 816, KTJ szám: 103 041 334, statisztikai számjel: 24078366-3811-572-01) - az NHKV
Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinálé és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1036 Budapest, Lajos utca 103., a tovabbiakban Koordmáló Szerv) javaslatanak
figyelembevételével - hivatalból indított eljárasomban

Dunavarsány telepűlés hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásának ideiglenes ellátására

közérdekű szolgáltatóvá jelölöm ki

az alábbiak szerint:

a) az ideiglenes ellátás érdekében végzendö hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

vegyeshitHadék

elkűlömíetlen gyűjiötl hiilladék (háztartási és a háztas'tási hulladékhoz hasonló
szilárd hulladék (zöld, papír, íiveg, műanyag, fém)

lomhuUadék

gyííjíése, száiliíása

b) elszállítási gyakoriság:

vegyeshuÍladék és zÖlcfhtífiacfék: a huUadékgazdalkodási kozszolgáltaíás körébe
taríozó huUadékkal kapcsolatos közegészségügyi követe]ményekrőJ szóló
13/1017. (VI. 12. ) EMMI rendelel szerinl

eikiilönítetten gyűjtött csomagolási hiiflaáék és lomhulladék: az, innovációért és
technológiáért feielos miníszter 1/2022. (I. 7. ) ITM rendeietével elfogadolí Országos
HiflÍadékgazdáÍkodási K.özszúJgáltatásl Tervben elöírtak szenní

c) minimális műszaki tartalom: a Pesl Meg)'ei Kormányhivatal PE/KTFO/05625- 7/2022.
iktatószámú hulladékgazdálkodási engedéiyben (nem veszéiyes hulhdékok országos
szállííása és gy'űjlése) foglaltak belartása

d) kotelezöen igénybe veendö huUadókkezelö létcsitmény: kötelezöen
igénybe veendö hulÍaáékkezelő léíesítményre a Kooráináló szen! nem íett javashtot

e) az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajta, típusajellege, mennyisége és összetétele:

a hulladékjellege: nem veszélyes IwUadék



fi

a huiladék tipusa és fajtája, mennyisége:

- vegyes lelepülési hulladék (sülard) (EH'C 20 03 01), mennyisíge kb. 2. 900 loima/év
- elkülÖmteífen gyüjtött feiepiiiési huliadék;

- zöldhiittadik (EWC 20 02 01), mennyisége kb. 250 tonna/i-v

- papir, műanyag, fém (EWC 15 01 06), mennyisége kb. 90 loma/év
- üveg (EWC 20 01 02), mennyisége kb. 50 lonna/év

lomhulladék (EWC 20 03 07), meimyisése kb. 80 toma/év.

az ideiglenes ellátással érmiett telepiilés: Dmiavarsany város közigazgalási
{erülete

s;

h)

i)

az ideiglenes ellátás mcgkezdcscnck időponlja cs az ideiglencs cllálás időtartama: 2023.
jwwár 01-jétől Dwwvarsány város Önkormányzat új hulhdékgazilálkodáfíi közszofgá/íaíási
szerződése megköíéséig, de legfeljebb 2023. Július 01-jéig

az alkalmazandó biztonsági követeimények: a Pest Meg\'ei
Kurmányhivalal PE/KTFOW562S- 7/2022. il'talószámú hulladekgaidálkodási mgriiélyben
rögzíteíí követelmények.

az ideiglcncs ellalassal érmtett tcrületen kívüli tcrületrc vonatkozó hatályos
hulladékgazdálkodási engedély száma: a Pesl Megyei Kiirmányhiwtal PE/KTFO/05625-
7/2022. iklarószáimí hiilladéligasdáltodási engedely

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvintartasi kötelezeltség teljesitéséröl a közérdekű szolgáltató
gondoskoáik.
A közérdekii szolgáltató az ideiglenes ellátás végzésérol havonta, ellatasi zavar cselén
haladéktalanul jelenlést lesz hatóságom részére.

Amennyiben a közérdekii szolgáltato szolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a
teljesités elmaradása esetén a végrehajtást foganatositó szen', ha a teljesilés elmaradása a
kötelezettnek felróhaló, a kotekzetlel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata
nclkül eljárási bírságot szabhat ki.
Jelcn döntésenimel szeniben fcllebbczésnck és újrafelvételi eljárésnak nincs helye.

Jelen döntésem a végrehajtás felffiggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajlandó.
A hatarozai a közlésscl válik véglegessé, ellene jogszabálysértésre hivatkozva - a Budapest
Kömycki Törvényszéknck cimzett - az clsöfokú közigazgatasi határozaiot hozó szemicl, a Pcsl
Megyci Katasztrófavédelmi Igazgatóságnal a közléstöl számitott 30 napon beliil benyújtott
kcrcsettcl lchct élni.

A jogi képviselövel eljáró fél, valamint a belioldi székhellyel rendelkezö gazdálkodó szervezet az
iirlapbenyujtás támogatási szolgáltatás igénybevélclével köleles benyújlani a keresellevelet az
elsofokn közigazgatási határozalot hozó szervnél. A jogi képviselöve) eljaró fél és a belföldi
székhellyel rendclkező gazdálkodó szen'ezct - ha nem ügyvédi képviselettel jar el - az elektronikus
benyújtas során a képviseletét ellátó személy teljes kőró azonositását biztositó es az lirlapbenyújtas
tamogatási szolgáltatas igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik.

A kereset benyíijtásának a határozal végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a
kcresetlevélbcn a dönlés végrehajtásának f'eUuggcsztésél kérheli. A közigazgatási határozat birósági
felülvizsgálata iránti eljáras illetékc - ha a torvény niásként nein rendelkezik - 30. 000, -Ft, azaz
harmincezer forint A biróság a pert tárgyaláson kivűl birálja el, a t'elek bámwlyikének kérelmére
azonban tárgyalast lart. Tárgyalás lanásál a kcresellevélben lehel kcmi, cnnck clmulasztása mialt
igazolasnak nincs helye. A biróság a peri tárgyalason kivül birálja el, a felek bármelyikének
kérclmére azonban lárgyalást tart. Az ügyfd a tárgyalás lartását a kerescllcvélben, illctve az alpcresi
cllenkérelein kézhezvétclétol számilott nyolc napon bclül irásban kcrheli.

Av. eljárás során eljárási költscg ncm mcrüft fel.



INÜOKOLÁS

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az czzcl összefüggö tön/énynródosításokról 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. törróny (a továbbiakban: Ht. ) 33-34. §-ában foglaltak szerinl nem biztosítja vagy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33-34. §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége
mialt nem bizlosítható, a telcpülési önkormányzat legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a nem
rendszeres hulladékszáilítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelölésérol szóló
292/2013. (VII. 26. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-iban kijelöll szen'et.

I.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgámiesterc 2022. december 15-én kelt
36300/4866/2022. ált. szamon nyilvántartásba vett 12269-2/2022. azonositó számú
megkeresésével a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)
fordult, mely szcrínt " Gergöw Vurga Tündv, mint Dimavwsány Város polgármesíere kérem
segííségéí városimk íeljes közígazgatási teríiletére kiterjedő kölelező hulladekszállítási
közszolgafíatás cllátásának biztosításábtin. Telepüiési'mk jelenlegi közszolgálíatójávfíl
2022. !2. 3!-én lejár a határozoti idefö szerzödésimk, így ezen idöponttól a szolgálíatás nem
megolíiott és új közbeszefzésí eljárás lefolyíaíására nincs lehetőség, a lejárati idő közelsége
micitl. A jelenfegi közszolgállatávül nem tud\m1\ szer'z. ödésl hosszabbhani, merí jelenleg is
folyumatos jelentős összegii /ízetési késedelemben \'an a tevékenységeí ténylegesen dláló
alváHaSkozóval szemhe/i, amellyel veszélyezteti az eHátás hizíonxágáí. A jelenlegi alváilalkozó
több mint JO éve megbízhalóan látja e} a szolgálfatást. Fontos körühnény, hogy a MOL
koncesssió 6 hónap múh'a kezciodő íevékem'ségéig Dunavarsány Városánük szisksége van eg)'
ideiglenes, áímeneti icíőszakban teljes közszolgálíalási levékenységvi eÍláíó ssolgáltatóm. Az
NHKV Zrí. vezetojével történt e/őzeíes eg^'ezíeíés a/apjcw van Jehetöség ajelenJegi alvállalkozo
kijelölésére, ameimyiben a Kaíasztrófavédelem en'e felkéri az NHKV Zff-í.

Fentiekre íekwíeitel kérem. hogy e/re a 6 /íónapos áfmeneti idöszakra jogssabályok szerinti
lehetaségnéi fogvtí rw'i/íson segítséget a hiilla^ékssállítási közszolgáhatási feíaíiaíok
elláíásában azáltal, hügy ci kijelölési eljárást me^inditja üz NHKV Zrí. felé.

Hatóságom rendelkezésére álló információk alapján Dunavarsány településen a megkeresés
elöterjesztésének Ídopontjában hulladékgazdálkodási közszolgáltalást végzö DTKH Duna-Tisza
közi Nonproitt Kft. 2022, áecember 31-ig teljes körüen biztosÍtja a huliadékgazdálkodási
kfízs2olgáltatást.

II.

A fentiek alapján a Tv. 1. § (3) bekezdésének, valainint az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2Ü16. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr, ) 103, §-nak niegfelclöen hivatalból hatósági
eljárást folytattam le, melynek során az alábbi íntézkedéseket teltem:

1. Dunavarsány város polgármeslerével 2022, december 20-án hatóságj
egyeztetést tartüttan). Az egyeztetésen a 36300/4866-4/2022.ált. számon felvett
jcgyzökönyvben rögzített nyilalkozat szerint továbbra is fenntartják a 2022. deccmber 15-én
kelt tájékoztatásukban foglalfakat és kérik' a közérdekü szolgáltató kijclölésót, továbbá a
jegyzökönyvben rögzítésre kerültek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végrehajtásának
rcszletei.

2. A 36300/4866-5''2Ö22. áll. nyilvántartási számú megkeresésemben a R. 1. i; [5) bekezdé.se
alapján fdkértem a Koordináló szcrvet, hogy tegyen javaslatot a Tv. 1. í}-ábaii meghatározott
közérdekü szolgáltató kijeJölésére vonatkozó hafósági eljárásban az alábbiakra:

a kijelölcndo kÖzérdekü szolgáltató szemclyére



az ideiglenes ellatás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység
megnevezesere

a tevékenység végzésének gyakoriságára
a tevékenység minimális müszaki tartalmára
a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelé létesftmény megnevezésére.

A Koordináló Szerv a 2022. december 22-én keit KP/101753-2/2022 azonositó számú,
Hatóságomnál 36300/4866-9/2022. ált. számon nyilvánlartásba vett javaslatában a határozat
rendelkezö részében foglaltakról tájékoztaUa Hatóságomat.

3. A R. 2. §-a alapján adatszolgáltatásra kértem fel a tclepülésen 2022. december 31-ig
hulladékgazdalkodási közszolgáltatasi tevékenységet végző DTKH Duna-Tisza közi
Nonproíil Kft-t, aki lájékozlatotl a Dunavarsány telepiilésen végzctt hulladékszállitási
tevékenységének ellátásáról, annak dijairói, feltéleleiröl.
A DTKH Duna-Tisza kitei Nonprofil Kfl. a 2022. december 20-án kelt EPAPIR-
20221220-10143 azonositó számu, Hatóságomnál 36300/4866-7/2022. ált. számon
nyilvantartásba vett nyilalkozatában az aáatszolgáltatást teljesitette.

4. A településen kialakult helyzetről a Hatóságomnál 36300/4866-3/2022. ált.
S2ámon nyilvántartásba vett levelemben tajékoztattam Budapest Főváros Kormányhivatal
Népegészségügyi Foosztályát, amely a BP/PNEF-TKI/2522-2/2022. számu, Hatóságomnál
36300/4866-8/2017. ált, számon nyilvántanasba vetl nyilatkozatában tájékoztatta
Hatóságomat, hogy Dunavarsány telepulés közigazgatási teriiletén jelenleg nem all fenn
járványveszély és súlyos közegészségügyi kockázal.

III.

Mindezek alapján a MULTI DH Hulladékkezelo Nonprofit Korlátolt Felelosségű Tarsaságot
(1201 Budapest, Atlila ulca 62., cégjegyzék száma: 01-09-322197, adoszáma: 24078366-2-43; KUJ
azonositó: 103038816. KTJ szám: 103041334, statisztikai számjel: 24078366-3811-572-01)
Dunavarsány város kozigazgatási teriiletére jelen határozatomban meghatározotl idfitartamra a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglcncs ellálasára közcrdcku szolgaltatóvá jclöltem ki a
renddke^ö részben foglalt elöírások mellett.

A R. 14. § (8) bekezdése szerint "az előirányzat kczeloje a kijelöll közérdekü szolgáltatóval -
kivéve, ha az ideiglcnes ellátásra kijclölés időlartama a 12 hónapot nem éri el - legfeljebb 12
hónapos időtartamra köl lámogatási szerződésl és a vonatkozó indokolt tobbletköltség 90%-át két
egyenlő részletben előlegként folyósilja a közérdekii szolgaltató részére a támogatási szerzodés
aláirását kőveloen, valamint legkésöbb a támogatási szerzédésben rogzitetl finanszirozási idöszak
második felének elsö napjától.

AR. 5. § (2) bekezdése eloirja, hogy a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántanási kötelezettség
leljesitéséröl - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgaltatási kötelezettségekröl szóló
kormányrendeletben meghatáruzott modon és tartalommal - az ideiglenes ellátás végzése során a
kijelölt közérdekü szolgáltató gondoskodik.
A közérdckü szulgáltatás gyakoriságának megállapitása során a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi kövelelményekről szóló 13/2017. (VI, 12. ) EMMl
rcndelet 5. i; 1. mdlékleténck cloirásait vettem figyelembe,

Az ideiglenes ellális során a hulladék gyiijtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltalás végzésének
feltételciröl szóló 385/2014. (XII. 31. ) Konn. rendelcl eloirásainak megfclcloen kell végrehajtani.

Felhfvom a közérdekü szolgáltalá figyelmét, hogy a R. 4. <i (2) bekczdésc alapjan a kijdolést
kovetoen az ideiglenes ellátással érinteft települési onkonnányzaftal haladéktalanul meg kell
állapodni az ideiglcncs cllátással érintett földrajzi tcriilct kiterjcdéscrol, az cllátás útvonaláról és
idöpontjáróL

Az eljárás során Dunavarsány Város Önkormányzat Polgarmesterének 36300/4866/2022. ált.
számon nvilvántartásba vctl 12269-2/2022. száimi megkcresásól és a lényállás üszlazása soran
rögzitett 36300/4866-4/2022. ált. nyilvántanási számú jegyz6konyvben foglaltakat és mellékleteil,



a DTKH Duna-Tisza kozi Nonprofit Kfi. EPAPIR-20221220-10143 azonositó számii
Halósagomná! 36300/4866-7/2022. ált. számon nyilvánlartásba vett nyilatkozalát, a Koordináló
Szerv KP/101753-2/2022 azonositó számú, Hatóságomnál 36300/4S66-9/2022. ált. szánwn
nyilvántartásba vetí javaslatát, továbbá az eljáras során keletkezett egyéb iratokat vettem
iEÍgyclembe bizonyítékként
A áontésem során a R. 1. § (5) bekezdésének megfelelöen figyelembe vcttem a Koordináló SzenT

javasiatát.

Az eljárás során az ügyfél által felajánlotl és mellözött bizonyÍtás nem volt.

IV.

Ajogon'oslat tckintctében az Ákr. 116. § (5) bekezdése, valamint a Tv. l. g (4) bekezdése alapján a
kijelölcsre irányuló cljárásban hozott döntéssel szembcn fellebbezésnek és újrafelvéteti eljárásnak
nincs helye.

A Tv. ). § (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányutó eljárásban hozott döntés a végrehajtás
fclfiiggesztése iránti kérelemrc tekintet nélküi végrehajthatóvá nyilvánítható. Az Akr. 132, § szerint
ha a kötelezett a hatóság véjeleges döntésében foglalt kötelczésnek nein tett elcget, az végrehajtható.

Az Ákr. 116. § (1) bckezdés alapján ügyíel, vagy akire a döntés rendelkezést latíalmaz, az elsÖfokú
döntés elien akkor fellcbbezhel, ha azí törv'ény kifejezetten megengedi, amely Jelen eljárásban nem
adott. A döntés elleni közigazgalási per indílásának lehetöségét az Akr 114. §-a biztosítja, a bíróság
illctékességét a közigazgatási perrendíartásról szóló 2017. évi J. tön'ém' (a továbbiakban: Kp. ) 13.
§ (3) bekezdése állapitja meg.

A közigazgatási pcr illetékének niórtékét az jileíékekroi 'szóló 1990. évi XCÍH. törvény (a
továbbiakban: Itv. ) 45/A. ^-a határozza meg. Az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak
alapján a felef illetékfeljegyzési jog illeti meg a közígazgatásí bírósági eJjárásban, a közszolgáJati
jogviszonnyal kapcsolatos pert és a szcrzödö fél által inditotí közigazgatási szerzödéssel
kapcsolatos pert kivéve. Az Itv. 59. § (1) bekezdése aiapján, akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet
meg, mentesul az illcték elozctcs megfizetóse alói. Ilycn csetben az fizeti az illetékel, akit a bíróság
erre kötclez.

A Kp. 124. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a bíróság törvény eltérö renáelkezésének
hiányában egyszerűsített perbenjár eljárulékos közigazgatási cselekmcnnyel kapcsolatos pcrben. A
Kp. 124. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az egyszerüsített perben a bíróság a tárgyaláson
kiviili elbirálás szabályai szerintjár el. A Kp. 77. § (I) cs (2) bekezdésci alapján, ha cgyik fél sem
kérte tárgyatás tartását, és azt a bíróság sem tartja szüksegesnek, a bíróság az ügy érdemében
tárgyaláson kívüi halároz, Tárgyalás tartását a felperes a keresetievéiben, az alperes a védiratban
kérheti. Tárgyalái; tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbcvonásátol vagy a pcrbeáliítástol
számított tizenöt napon belü1 is kérhetö. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

Tajékozlatom az cljárás ügyfeleil, hogy a Kp. 29. § (1) bekczdcse alapján az elektronikus
kapcsolattartásra a polgári pen-cndtartás szabályait kell megfelelÖen alkalmazni.

A polgári perrewüwlásról szóló 2016. évi CXXX. íön'ény (a továbbiakban: Pp. ) 608. §"a szerint az
elektromku.f íigvintézés és a bizalmi f;zo!gáhatások áltaiános fzabáiyairóí szóló 20} 5. eví CCXXIJ.
íörvény (a tuvábbiakban; E-ügyintézési tv. ) alapján elektronikus úton történö kapcsolattartásra
kötelczctt minden beadványt kizárólag clcktronikusan - az E-iigyintézési t\, -ben és vcgrehajtási
rendeleteiben meghatározott nródon - nyújthat bc a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan
kézbesít a részérc.

Az H-ügyíntézési tv. 9. $ (1) bckezdésc szerint, ha nemzctközi szerződésböl eredö kötelezettség
alapján törvény vagy nemzetközi szereödé? eltéröen nem rendelkezik, clcktronikus ügyiníézésre
köteles valamcnnyi, a 2. § (1) bckezdésc szcrinti ügy tekintetében az ügyfclként cljáró gazdálkodó
szervezet, áliam, önkomiányzat, költségvetési szerv, ugyés?-, jegyzÖ, köztestület, egyéb
kÖzigazgatá.si hatóság, valamint a% ügyféljogi képviselöje.
Fentiek alapján a kercsetlevelet - ha törvény cltéröen nem rendelkezik - a vitatotí közigazgalási
cselekmény kö?lésétö1 számított harniinc napon belül kell a vitatoti cselekményt megvalósító



közigazgatási szervhez benyújtani. Az elektronikus útra kötelezett, vagy az elektronikus utat
választó félnek az "Ürlap keresetlevél benyújtásához közigazgatási perben" cimű ANYIÍ uriapot
kell kitölteni. A kitöltötl ÁNYK. ürlapot és csatolt mellékleteit a www.magyarorszag.hu oldalon
ügyfélkapus bejelentkezés után, az ügyfélkapun keresztü) a vitatolt cselekményt megvalósító
közigazgatási szcrvhez kel! beküldeni. Ha a fél nem kötelezett az elekfronikus útra,, kérelmét
beadhatja papír alapon is.

A jogi képviselÖ nélkül eljáró felperes a keresetlevdet jogszabályban meghatározott nyomtatványon
is elöterjesztheti, a Kp. 39, § (2) bekezdése alapján.

Az eljárást Hatóságom az Akr" 103. $ alapján hivatalból folytatla le, továbbá az eljáras során
eljárási kÖÍtség nem merült fel, így eljárasi költség visdéséról nem kellett rendelkeznem.

Döntésemet az Akr. 80. § és 81. g-ok alapján hoztam, figyelemmel a R. 3. § (2) bckczdéscbcn
foglahakra.

Hatóságom hatáskorél és illetékességét a Tv. 1. § (2) bekezdése, a R. 1. g, valaminl a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoiódó egyes lörvcnyek módositásáról szóló 2011. évi
CXXVIU. torvény végrehajtásáról szóló 234/20] I. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet a) ponlja
biztosítja.

Budapest, ̂ elektromkus bélyegző szerint.

Branviczky Márk tu. dandártáboniok

tüzoltósági fötanácsos
igazgato
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2. swmú melléklet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉS

IDEIGLENES ELLÁTÁS NYÜJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Onkormányzata (székhelye: 2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18. ; adószáma: 15730875-2-13; törzskönyvi azonosítója: 730875; KSH számjele:
1320534; képviselöje: Gergöné Varga Tünde polgármester), mint a kötelezö hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáért felelős szerv (a továbbiakban: Onkormányzat),

másrészröl a MULTI-DH Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1201 Budapest,
Attila u. 62. ; cégjegyzék száma: 01-09-322197; adószáma: 24078366-2-43; statísztikai számjele:
24078366-3811-572-01; KÜJ: 103038816; KTJ: 101415920 képviselöje: Módis Viktor ügyvezető),
mint az ideiglenes ellátás nyújtására kijelölt közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató)

- együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételek mellett azzal a céllal, hogy a
hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátás teljesülése érdekében a Felek közötti kapcsolatok
szabályozásáról gondoskodjon.

Preambulum

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
alapján az Onkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás ellátása.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törreny (a továbbiakban: Ht. ) 33. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a települési önkormányzat az öiikormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátását a közszolgáltatóva) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzödés útján biztosítja.

Dunavarsány teljes közigazgatási területén a települési hulladék kezelésére vonatkozó, az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terwel összhangban lévő közszolgáltatás szervezését és
fenntartását az Onkormányzat látja el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése keretében az
Onkormányzat feladata a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerzödés megkötése.

Arra való tekintettel, hogy Dunavarsányban a hulladékgazdátkodási közszolgáltatás 2022. december
31. napja után nem biztositott, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - az Onkormányzat
kérelmére - a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek
kijelöléséröl szóló 292/2013. (VII. 26. ) Kormányrendelet (továbbiakban: R. ) alapján a 36300/4866-
12/2022. ált. számú, 2022. december 23. napján kelt határozatával (továbbiakban: kijelölő döntés)
közérdekű szolgáltatónak ideiglenes ellátás nyújtására a Közszolgáltatót jelölte ki. A R. 4. § (2)
bekezdése szerint a kijelölést követoen az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat
haladéktalanul megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes ellátással érintett
földrajzi terület kiterjedéséröl, az ellátás útvonaláról és időpontjáról.

Felek rögzítik, hogy a R. 5. §-a alapján a települési hulladék ideiglenes ellátás körében történö
gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéröl és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeíröl szóló kormányrendeletet, valamint az
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekü
szolgáltató minösül közszolgáltatónak. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség
teljesítéséröl - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl szóló
kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal - az ideiglenes ellátás végzése során a
kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik.



L

A szerződés tárgya

1. A szerzödö Felek rögzítik, hogy Onkormányzat a kijelölö döntés alapján az Önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását az Onkormányzat teljes közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátására kijelölt Közszolgáltató útján látja el.

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátási tevékenységet a kijelölö döntés és a
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiröl szóló hatályosjogszabályok
szerint, a Ht. 41. § (2) bekezdésében foglaltakra és a Polgári Törvénykönyvrö) szóló 2013. évi V.
törvény elöírásaira tekintettel, a mindenkor hatályos helyi Önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Or. ) alapján, helyi kötelezo közszolgáltatásként végzi.

2. A szerzödő Felek rögzitik, hogy Közszolgáltató rendelkezik hulladékgyűjtési, szállitási és
közvetítési engedéllyel.

3. A Közszolgáltató az 1. pont szerinti közszolgáltatást a kijelölö döntés szerint saját maga köteles
végezni, azonban a rá irányadó szabályok alapján közreműködöt igénybe vehet. Az alvállalkozó
(teljesitési segéd) által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel, mintha azt saját maga látta
volna el.

II.

A szerződés területi hatálya

A hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátás hatálya Dunavarsány Város teljes közigazgatási területére
kiterjed a település teljes közút és közterület hálózatának igénybevételével.

III.

A szerződés időbeli hatálya

Felek egyezöen rögzítik, hogy a jelen szerzödés, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
folyamatosságának biztositsa céljából a kijelölő döntésben rögzített ideiglenes ellátás időtartamára áll
fenn.

IV.

A díjfizetés és elszámolás

1. Felek rögzítik, hogy a R. 4. § (1) bekezdése alapján az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által
fizetendö díjáná) fígyelembe kell venni a Ht. 91. §-ában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
mértékének 2013. július 1-je után történö meghatározására vonatkozó szabályokat.

2. Felek rögzítik továbbá, hogy a dijfízetés és elszámolás szabályaira az ideiglenes ellátás időszakában
a R. 13/A-14/B. §§-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

V.

Az hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátás szabályai és időpontjai

1. Felek megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási ideiglenes ellátás körébe tartozó
közszolgáltatást a Közszolgáltató a kijelölö döntésben foglaltak alapján, a telepűlési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiröl szóló hatályos jogszabályok szerint, az OHKT
előirásai alapján és az Onkormányzat által megalkotott önkormányzati rendeletekben meghatározottak
szerint végzi a hét minden napján.



2. A hulladékgyűjtésben csak a szabványos, a településen rendszeresített gyűjtőedény
használható.

VI.

A szerződés megszűnése

1. Ajelen szerzodés megszűnésére a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

VII.

Irányadó jog meghatározása

Jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ht., az ágazati jogszabályok, az Or.,
továbbá a Magyar Szabvány, a hatályos müszaki elöírások, valamint a vonatkozó hatósági
rendelkezések az irányadók.

Dunavarsány, 2022. december 22.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Akos
jegyzö, mint ellenjegyző

Módis Viktor

ügyvezetö
(Közszolgáltató részéről)


