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Tárgy: Egységes környezethasználati engedély
módosítása

HATÁROZAT
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
megbízásából Pádár Adrienn Csilla (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) által benyújtott, Felgyő,
0294/27 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentés alapján a 10056-17-21/2015.
számú határozattal módosított, a 10056-17-18/2015. számú határozattal kijavított 10056-1715/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt hivatalból az alábbiak szerint
módosítom.
Az engedély rendelkező részének 10-11. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG
FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI” és a 11. oldalán lévő
„TERMÉSZET-, ÉS TÁJVÉDELEM VONATKOZÁSAI” fejezetek közé az alábbi
fejezet kerül.
ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS
FÖLDTANI KÖZEG
A létesítmény Felgyő községtől Ny–DNy-i irányban helyezkedik el, megközelítése a 4518
számú összekötő úton, majd az összekötő útról leágazó üzemi úton keresztül történik.
Az engedélyes – a vonatkozó jogszabályok, illetve az engedélyben foglaltak alapján
elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést a földtani közegre vonatkozóan.
A földtani közeg vonatkozásában 2015. június 08. napján 4 darab talajfuratból történt
akkreditált laboratórium (KVI-PLUSZ Kft. – NAT-1-1377/2011.) által végzett
mintavételezés.
1. fúrás
Vizsgált
EOVY=723751
paraméter
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<20
Összes króm
19
Réz
9,6
Nikkel
18,3
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9,58
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3. fúrás
4. fúrás
EOVY=723924 EOVY=724158 EOVY=721082
m
m
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m
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10,6
9,5
10,9
3,5
13,9
6,6
8,05
7,9
8,49
4,8
5,92
5,28

Határérték
(mg/kg)

100
75
75
40
100

A vizsgált eredmények alapján megállapítható, hogy a talajmintákban mért eredmények a
földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
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határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM
együttes rendeletben meghatározott határérték alattiak.
Az engedély rendelkező részének 17. oldalán szereplő „FÖLDTANI KÖZEG
VÉDELME” című fejezet 65. pontját, illetve a hozzá tartozó indokolást törlöm.
Jelen módosítás a 10056-17-21/2015. számú határozattal módosított, 10056-17-18/2015.
számú határozattal kijavított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati
engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban
benyújtandó, 15.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye.
A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon
külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.
INDOKOLÁS
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) a
Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti telephelyen a 10056-17-15/2015. számú egységes
környezethasználati engedély alapján nem veszélyes hulladékok biológiai kezeléssel történő
ártalmatlanítását, hasznosítását végzi.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 15. § (8) bek.
által előírt alapállapot-jelentés tartalmi követelményeit ugyanezen jogszabály 13. számú
melléklete rögzíti, melynek értelmében az alapállapot jelentésnek egyaránt ki kell terjednie a
felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg állapotának bemutatására is.
Az engedélyes által 2015. január 21. napján benyújtott egységes környezethasználati
engedélyezési tervdokumentáció – az alapállapot-jelentés vonatkozásában – kizárólag a
felszín alatti vizekre vonatkozó mintavételi eredményeket tartalmazta, ezért hatóságunk az
eljárást lezáró 10056-17-15/2015. számú határozat 65. pontjában előírta az alapállapotjelentés kiterjesztését a földtani közegre.
Az engedélyes ezen előírásnak tett eleget, amikor megbízásából Pádár Adrienn Csilla 2015.
november 18-án benyújtotta a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó
alapállapot-jelentést.
Ezzel a 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedély 65. pontjának
előírását teljesítettnek tekintve, az engedélyt hivatalból módosítottam a rendelkező részben
foglaltak szerint.
A határozat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (10) bekezdésén alapul.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1)
bekezdése alapján biztosítottam.
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A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta.
A jogorvoslati eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban:
Itv.) 29. § (2) bek. alapján állapítottam meg.
Hatóságunk hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet, illetékességét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
S z e g e d , 2015. december 8.
Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Dr. Börcsök Levente
főosztályvezető
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Kapják:
1. Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi M, u. 39.
tv.
2. Pádár Adrienn Csilla 6723 Szeged, Agyagos u. 47.
tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.
b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99.
b.p.
5. Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltsége 6645 Felgyő,
Széchenyi út 1.
HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6701 Szeged, Pf.: 414.
HKP
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
b.p.
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár
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