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HATÁROZAT
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
Felgyő 0294/27 hrsz. alatti hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó, 10056-16-37/2016.
számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyét (a 10056-16-13/2013.
számú engedély egységes szerkezetbe foglalása) - az ügyfél kérelmének helyt adva - az
alábbiak szerint
módosítom.
Az engedély 11. oldalán szereplő, a lerakón lerakással ártalmatlanítható hulladékok
mennyiségére vonatkozó mondat helyébe a következő lép:
A lerakón lerakással ártalmatlanítható hulladékok mennyisége 2017-ben és 2018-ban
35.616 t/év, 2019-től 24.834 t/év.
Az engedély 20. oldalán szereplő 23. számú előírás helyébe a következő lép:
23. A depónián ártalmatlanítási céllal 2017-ben és 2018-ban 35.616 t/év, 2019-től 24.834 t/év
mennyiségű szilárd hulladék rakható le.
Szakhatósági előírás:
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/151-1/2017.ált. számú állásfoglalása:
„A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) részére a
Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladéklerakási tevékenységre vonatkozó
egységes környezethasználati engedély módosításához
előírás nélkül hozzájárulok.
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi köztelezettség alól nem mentesít.
Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
6701 Szeged, Pf. 1048.
 +36 (62) 680-165
 www.csmkh.hu
 ktfo@csongrad.gov.hu

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése
alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen
benyújtott fellebbezésben lehet.”
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz,
mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 7.500,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási
számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát
hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni
jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási
költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) a
Felgyő 0294/27 hrsz. alatti hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó, 10056-16-37/2016.
számú határozat – amely egységes szerkezetben tartalmazza az eredeti, 10056-16-13/2013.
számú engedély változásait - egységes környezethasználati engedély módosítására (nem
jelentős változtatás) vonatkozó kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz 2016. december 21-én.
Kérte, hogy 2 év időtartamra engedélyezze hatóságunk 35.616 t/év mennyiségű hulladék
lerakását, ezzel összefüggésben kérte a telephelyre beszállítható, még nem előkezelt
kommunális hulladék mennyiségét 53.000 t-ban, illetve a telephelyre beszállítható hulladék
össz mennyiségét 71316 t-ban megállapítani.
Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 15 000 Ft-ot a kérelem benyújtásával
egyidejűleg befizette.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
28. § (3) bekezdése alapján vontuk be az eljárásba.
A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.
A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:
„Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
10056-16-38/2016. számú – 2017. január 03. napján érkezett – megkeresésével a Csongrádi
Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. részére a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti telephelyén
végzett hulladéklerakási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély
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módosításához megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I.
fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.
Pádár Adrienn Csilla (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) által készített dokumentáció, valamint
okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:
A dokumentációban foglaltak szerint két éves időtartamra kérik a lerakható hulladék
mennyiségét 35 616 t/év, a telephelyre beszállított még nem előkezelt kommunális hulladék
mennyiségét 53 000 tonnában, a telephelyre beszállítható hulladék összes mennyiségét 71 316
tonnában megállapítani.
Okirattári nyilvántartásunk szerint:
Vízellátás:
A telephely vízellátása a 35600/2021-12/2016.ált. (TVH-19134-12-10/2016.) számon kiadott
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező K-49 OKK számú mélyfúrású kútról biztosított.
Az engedély érvényessége 2021. április 30. napja. A kút vizét ivási célra nem használják, a
dolgozók vízigényét palackozott vízzel biztosítják.
Szennyvízelvezetés:
A telep kommunális szennyvizeinek fogadására 2 db 7-7 m3 hasznos térfogatú zárt vasbeton
szennyvízgyűjtő akna épült. Az összegyűjtött szennyvizet engedéllyel rendelkező
szennyvíztisztító telepre szállítják.
Csapadékvíz elvezetés:
A Kft. a Regionális Hulladékkezelő Központ csurgalékvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer
vonatkozásában 67414-1-5/2009. számon kiadott, 67414-1-7/2010. számon módosított vízjogi
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (érv.: 2019. július 31.), míg a Mechanikai Biológiai
Hulladékkezelő telep csapadékvíz, valamint csurgalékvíz elvezetés vízilétesítményeire
35600/2384-18/2015. ált. (TVH-67414-3-16/2015.) számon kapott vízjogi üzemeltetési
engedélyt (érv.: 2020. július 31.).
Monitoring:
A hulladékkezelő telepen folyó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának
ellenőrzésére 6 db figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemel. A 19134-8-2/2009. számon
kiadott, legutóbb 35600/556/2015. ált (TVH-19134-10-6/2015.) számon módosított vízjogi
üzemeltetési engedély érvényessége 2020. január 31. napja.
A Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem
sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a tevékenység árvíz, jég levonulását,
mederfenntartási munkálatokat nem érint.
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a
felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis
védelmére, illetőleg a parti sávra és a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi
követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, így az engedély kiadásához a
rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam.
A vízgazdálkodásról alkotott 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom
szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül
köteles megadni.
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési
határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A szakhatósági megkeresés 2017. január 03. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre
szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
Jelen szakhatósági állásfoglalást Ket. 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése
zárja ki.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm rendelet 2.
melléklet 11. pontja állapította meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II.
táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 20/A. § (9) bekezdése alapján
amennyiben a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy az egységes környezethasználati
engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó
részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.
A Rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes
környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az
engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását
nem teszi szükségessé.
A benyújtott kérelem alapján a 10056-16-37/2016. számú egységes környezethasználati
engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.
A határozat a 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.
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta.
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Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. március 1.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet
10.2. pontja alapján határoztam meg.
A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján
rendelkeztem.
Hatóságunk hatáskörét a Rendelet 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.
S z e g e d , 2017. január 24.
Dr. Holubán Csilla
hivatalvezető nevében és megbízásából:
Tóth Zoltán
főosztályvezető

Kapja:
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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.)
4. Hatósági Nyilvántartás
5. Irattár
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