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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.), 
valamint a 2013. január 01. napján hatályba 
lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján az új 
szabályozási környezetben is az önkormányzatok 
feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosítása.  
 
A Htv. több feladatot írt elő, mind a 
közszolgáltatók, mind pedig az önkormányzatok 
számára.  
Velem községi Önkormányzat Képviselő – 
testülete 2013. november 27-i ülésén elfogadta a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 19/2013. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletét, 88/2013.(XI.27.). 
határozatával pedig ajánlattételi felhívás 
közzétételéről döntött. Az ajánlattétel jogával 
egyetlen szolgáltató sem élt.   
 
A testület 101/2013.(XII.18.) határozatával 
megállapította az eljárás eredménytelenségét, 
egyben Velem községi Önkormányzata és a 
Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3., 
a továbbiakban: közszolgáltató)  között – a 
korábban létrejött, 2013. december 31. napjáig 
hatályos közszolgáltatási szerződés, valamint a 
Htv. 45. § (3) bekezdése alapján – a szolgáltatás 
változatlan feltételek mellett történő biztosítása 
érdekében, további 6 hónapig, 2014. június 30. 
napjáig közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
határozott.   
A testület 2014. április 09. napján tartott 
nyilvános ülésén, 40/2014.(IV.09.) határozatával 
a szilárdhulladék-szállítási közszolgáltatás 
biztosítása érdekében újabb ajánlattételi eljárás 
lefolytatásáról határozott.  
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
határidőig egyetlen ajánlattevő sem élt 
ajánlattételi jogával, melyre tekintettel Velem 
községi Önkormányzat Képviselő – testülete 
58/2014.(V.21.) megállapította határozatával az 

eljárás eredménytelenségét, és új ajánlattételi 
eljárás lefolytatásáról döntött. A testület 
66/2014.(VI.10.) képviselő-testületi 
határozatával az 58/2014. (V.21.) határozatát 
visszavonta és módosította az ajánlattételi 
felhívását, mely 10 közszolgáltató részére küldött 
meg. 
 
A Htv. 90. § (8) bekezdése kimondja,  

„Az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést a települési 
önkormányzat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által 
kiállított minősítő okirattal rendelkező 
gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1-
ig megköti.”  
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 ajánlat 
érkezett be, mely nem felelt meg az ajánlattételi 
felhívásban foglaltaknak.  
Jelen ajánlattételi eljárás sikertelensége esetén a 
Htv. 37/A §, valamint az egyes közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvényben foglaltak alkalmazása – 
hatósági eljárás keretében, ideiglenes hatályú 
kényszer kijelölési eljárás lefolytatása – válik 
szükségessé, melyet a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi 
Kirendeltsége folytat le.     
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő – 
testületet, hogy a jogszabályi előírások teljesítése 
érdekében, az előterjesztést megtárgyalni, és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Velem, 2014. június 24. 
 
 

 
Dr Zalán Gábor sk. 

jegyző 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLATOK 
 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 66/2014. (VI.10.) képviselő–testületi 
határozatával jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását 
alapján lefolytatott eljárást tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázat nem felelt meg a kiírási 
feltételeknek, eredménytelennek nyilvánítja. 
 
 
Felelős:  Szél Józsefné  polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 
 
 
 
 
 


