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KÖZLEMÉNY
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: környezetvédelmi
hatóság)
értesíti az érintetteket,
hogy a Tisza Maros Vidéki Zöldhulladék Kezelő Újrahasznosító Szociális
Szövetkezet (6774 Ferencszállás, Iskola utca 4.) képviselője által 2018. február 20.
napján benyújtott kérelemre indult eljárásban döntést hozott.
Az ügy tárgya: az Újszentiván 052/7 helyrajzi szám alatti telephelyre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés,
hasznosítás).
A közlemény a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján
(http://ktfo.csmkh.hu) is megtalálható.
A hirdetmény közzétételének napja: 2018. március 23.
I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:
A Tisza Maros Vidéki Zöldhulladék Kezelő Újrahasznosító Szociális Szövetkezet
(6774 Ferencszállás, Iskola utca 4.; KÜJ szám: 103 570 121) részére
hulladékgazdálkodási engedélyt adok
az alábbiak szerint:
1.) Engedélyes/telephely adatai:
Telephely: 6754 Újszentiván, külterület 052/7 hrsz.
KSH szám: 25882337-8130-121-06
KTJ szám: 102 721 145
Cégjegyzékszám: 06 02 000926
2.) Engedélyezett kezelési tevékenység:
Nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
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Az engedélyezett tevékenység a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete
szerint:
R3
R5

Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozás
Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj
hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok
újrafeldolgozását)
R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód
hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett
válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy
elkülönítés);
R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés
helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti
tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).
Az engedélyezett tevékenység a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete
szerint:
E02 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
E02 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
E02 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
E02 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
3.) A tevékenységbe bevonható hulladékok megnevezése, mennyisége:
3.1.) A kereskedelem, gyűjtés és hasznosítás tevékenységbe bevonható hulladékok
megnevezése, mennyisége:
Hulladék
azonosító
kód

Hulladék típus megnevezése

Hulladék
mennyiség
[tonna/év]

Hasznosítási kód

02 01 03

Hulladékká vált növényi szövetek

500

R3, R12,

02 01 07

500

R3, R12,

10 000

15 01 03

Erdőgazdálkodás hulladéka
Hulladék beton és betonkészítési
iszap
Fa csomagolási hulladék

500

R3, R12,

17 01 01

Beton

10 000

R5, R12,

17 01 02

Téglák

10 000

R5, R12,

17 01 03

Cserép és kerámiák
Beton, tégla, cserép és kerámia
frakció vagy azok keveréke, amely
különbözik a 17 01 06-tól
Fa
Bitumen
keverékek,
amelyek
különböznek a 17 03 01-től
Föld
és
kövek,
amelyek
különböznek a 17 05 03-tól

10 000

10 13 14

17 01 07
17 02 01
17 03 02
17 05 04

R5, R12,

R5, R12,
10 000
500
10 000
10 000

R3, R12,
R5, R12,
R5, R12,
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17 05 08
17 08 02
17 09 04
20 02 01

Vasúti pálya kavicságya, amely
különbözik a 17 08 01-től
Gipsz alapú építőanyag, amely
különbözik a 17 08 01-től
Kevert építési-bontási hulladék,
amely különbözik a 17 09 01-től, a
17 09 02-től és 17 09 03-tól
Biológiailag lebomló hulladék

20 02 02

Talaj és kövek
Egyéb, biológiailag lebonthatatlan
20 02 03
hulladék
A fent felsorolt kódszám közül a tevékenységbe
bevonható hulladékok maximális mennyisége
összesen

10 000
10 000

R5, R12,
R5, R12,
R5, R12,

10 000
500

R3, R12,

10 000

R5, R12,

10 000

R5, R12,

10 500

3.2.) A kereskedelem, gyűjtés és előkezelés tevékenységbe bevonható hulladékok
megnevezése, mennyisége:
Hulladék
azonosító
kód

Hulladék típus megnevezése

karton

csomagolási

Hulladék
mennyiség
[tonna/év]

15 01 01

Papír és
hulladék

15 01 02

Műanyag csomagolási hulladék

200

15 01 03

Fa csomagolási hulladék

200

15 01 06

Egyéb, kevert csomagolási hulladék

200

17 02 03

Műanyag

200

Szigetelő anyag, amely különbözik
a 17 06 01 és a 17 06 03-tól
A fent felsorolt kódszám közül a tevékenységbe
bevonható hulladékok maximális mennyisége
összesen
17 06 04

200

200

Előkezelési kód

E02-03, E02-04,
E02-05, E02-06
E02-03, E02-04,
E02-05, E02-06
E02-03, E02-04,
E02-05, E02-06
E02-03, E02-04,
E02-05, E02-06
E02-03, E02-04,
E02-05, E02-06
E02-03, E02-04,
E02-05, E02-06

200

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:
Engedélyes nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés és hasznosítás
tevékenységet tervez végezni a telephelyén és külső munkaterületeken. A
hasznosítani tervezett hulladékok zöldhulladékok, valamint inert jellegű építési
bontási hulladékok, melyek zöldfelületek karbantartása során, valamint építési
munkákból, építési területek előkészítése során keletkeznek.
A hulladékok mennyiségi meghatározása műszaki becsléssel történik.
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A tervezett tevékenység magában foglalja a már előzetesen a bérelt telephelyen
(Újszentiván 052/7 hrsz.) tárolt mintegy 700 m3 építési-bontási hulladék kezelését is.
Engedélyes a külső építési-bontási helyszíneken aprítás és osztályozásra alkalmas
mobil hulladékkezelő gépek alkalmazását tervezi. A kisebb volumenű beruházások
hulladékkezelését (előkezelés, hasznosítás) a bérelt telephelyen oldják meg.
Az egyes építési területeken az építtetők által gyűjtött papír és műanyag hulladékot
előválogatást, szükség szerint tömörítést követően adják át további kezelésre.
A hasznosítás során keletkező késztermékek az építőipari alapanyagokkal azonos
műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, így alkalmasak azok kiváltására. A kezelés
során keletkező, anyagában fel nem használható, de hasznosítható összetevőket (pl.
vas, stb.) engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A hasznosítási tevékenységbe
be nem vonható hulladékokat előkezelést követően engedéllyel rendelkező
kezelőnek átadják. A hasznosításra nem alkalmas frakció ártalmatlanításra kerül.
A zöldhulladékok kezelésére külső munkaterületeken kerül sor. Ezen
munkaterületeken (elsősorban utak, közművek építése, karbantartása) keletkező zöld
hulladékokat mobil rendszerű kévéző berendezéssel aprítják, kévébe rendezik, majd
energetikai hasznosításra adják át.
A telephelyen papír és műanyag csomagolási hulladékok valamint veszélyes anyagot
nem tartalmazó szigetelőanyag hulladékok válogatását, szükség szerint aprítását,
tömörítését tervezik.
A telephely tárolásra alkalmas területe 2500 m2, mely mintegy 10 000 tonna anyag
vagy hulladék egyidejű tárolását teszi lehetővé, zöldhulladék telephelyi tárolása nem
történik.
A kezelés során keletkező hulladékok tárolása 200 l-es fém hordókban,
konténerekben, valamint a vas és fa hulladék tárolása ömlesztve történik.
A kezelési tevékenységen kívül a kérelmezett hulladéktípusok kereskedelmére,
gyűjtésére is sor kerülhet.
5.) Előírások:
5.1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
5.2. Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet
veszélyeztetését
és
szennyeződését
kizáró
módon,
a vonatkozó
jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
5.3. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a
hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére,
újrafeldolgozására,
valamint
a
nyersanyagok
hulladékkal
történő
helyettesítésére.
5.4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely
tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon,
szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban
meghatározott módon – gyűjteni.
5.5. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő
tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
5.6. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja
meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére
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5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.
5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, melynek figyelembevételével a
telephelyen egyidőben legfeljebb 10000 tonna anyag vagy hulladék tárolható.
A külső helyszíneken végzett tevékenység során folyamatosan vezetendő
nyilvántartásban helyszínenként elkülönítve kell vezetni a kezelésre átvett
hulladékokat és azok mennyiségét, és évente összefoglaló jelentést kell
Hatóságunkra küldeni minden év március 31-ig.
A hulladékkezelés helyszíneit felhagyás előtt ki kell üríteni, ott hulladék nem
maradhat.
A tevékenység során csak szennyezetlen hulladékok gyűjtése történhet.
Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres
ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell
cserélni.
A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak az
adott azonosító kódú hulladékra vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkező
hulladékgazdálkodónak adható át. Az engedélyes köteles megbizonyosodni a
hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, vagy –
nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól
látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és
olvashatóan fel kell tüntetni.
A gyűjtött hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban
meghatározott ideig tárolható, azt követően a hulladék kezeléséről
haladéktalanul gondoskodni kell.
A hulladék gyűjtését a további kezelésre való átadás ütemének megfelelően kell
végezni. A hulladék további kezelésre való átadásáról folyamatosan
gondoskodni kell.
A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a jogszabályoknak
és szabványoknak megfelelő minősítést követően szűnik meg.
Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag
minősége nem megfelelő, illetve termékként történő értékesítése nem
megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről
gondoskodni kell.
Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés,
eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez
vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, valamint minősítéshez köti,
akkor ezeket az engedélyeket, minősítéseket be kell szerezni, ezek megléte
nélkül ezen tevékenység nem végezhető.
A hulladékkezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelően
anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész
nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, valamint a
rendelet szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni hatóságunk felé.
A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb
mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a
környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
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5.20. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás
környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő
levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
5.21. A hulladékok tárolása, valamint a kőtörő berendezés üzemeltetése során a
porterhelést a minimálisra kell csökkenteni, ezért szükséges esetén a
depóniákat, belső szállítási utakat, locsolni kell, a kiporzás csökkentése
érdekében a munkaterületek rendszeres és szükséges mértékű nedvesítését
biztosítani kell.
5.22. A törőgép munkájának végeztével a keletkezett és kiülepedett port
haladéktalanul össze kell gyűjteni, és elszállításig a kiporzást megakadályozó
módon kell tárolni a másodlagos kiporzás megelőzése végett.
5.23. A telephely üzemelése során a diffúz porkibocsátást minden technikai és
munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
5.24. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott
szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
5.25. Az üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos.
5.26. A munkagépek üzemeltetése során a felesleges üresjáratot kerülni kell.
5.27. A telephelyen szállítási tevékenységet csak nappal (06 és 22 óra között) lehet
végezni. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló
gépjárművek motorjainak járatását, stb.).
5.28. A változó helyszíneken tervezett hulladékkezelési tevékenység megkezdésekor
a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a
zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a vonatkozó
jogszabályban előírt határértékek teljesüljenek.
5.29. Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a jogszabályban előírt határértékek
teljesülése a zajforrás és a védendő homlokzatok közötti távolsággal nem
biztosítható, akkor a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel meg kell
valósítani a szükséges zajcsökkentést. A számítás vagy mérés eredményeitől
függően (amennyiben a határérték túllépése várható) azonnal végrehajtott
műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték betartása
érdekében.
5.30. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése
érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
5.31. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett
tevékenység befejezéséig nem mondható fel, továbbá Kérelmező köteles
Hatóságunkat haladéktalanul értesíteni a biztosítással kapcsolatos
változásokról (megszűnés, módosítás, váltás stb.).
5.32. A pénzügyi biztosíték az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan
rendelkezésre kell álljon.
5.33. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunknak a környezetvédelmi
biztosítás meglétéről szóló igazolást.
5.34. Tevékenység végzése során nem léphető túl a jelen határozatban szereplő éves
mennyiség.
5.35. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a
környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat fizetni.
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5.36. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező
változást azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a
Hatóságunknak.
5.37. Az előírások között kiemelten nem szabályozott, az engedélyben foglalt
hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírásait be kell
tartani.
A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:
5.38. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység
megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a
Hatóságunknak be kell jelenteni.
5.39. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes
köteles gondoskodni.
5.40. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep
működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a
Hatóságunk megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az
utógondozás és tájrendezés feltételeit.
6.)
a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli
hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt
legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az
engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön jogszabályban előírt szankciók
alkalmazása mellett — a környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot
megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése
alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.
c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból
visszavonja, ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel
felhagy, azt megszünteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével,
szennyezésével, károsításával jár.
d) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az
engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott
kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat
szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a
tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az
engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
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e) Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok,
vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön
jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles
fizetni.
Az engedély területi hatálya:
Csongrád megye területe
Telephelyi tevékenység tekintetében:
Újszentiván, külterület 052/7 hrsz.
*
Szakkérdés vizsgálata:
1. környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok
és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a
rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelmények érvényesítésére kiterjedően, továbbá a gyorsan bomló szerves és
szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és
mennyiségének
jóváhagyására,
tárolására,
közegészségügyi
feltételeinek
érvényesítésének vizsgálatára kiterjedően:
 A tevékenység végzése során sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat nem
okozhat.
 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3) NM rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani, a telep rovar-, és rágcsálómentességét
biztosítani szükséges.
 A telep működése során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény-,
valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.
(XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
Szakhatósági állásfoglalások:
1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály TVH-104257-2-1/2018. számú szakhatósági
állásfoglalása:
„A hulladékgazdálkodási engedélyhez szakhatósági hozzájárulásomat megadom a
következők szerint:
Előírások, feltételek:
1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon
kell végezni.
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2. A tevékenység végzés során nem okozhatják a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendelet (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb
állapotot felszín alatti vízben.
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv.
(továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
2. Újszentiván Polgármesteri Hivatal Jegyzője 141-3/2018. számú szakhatósági
állásfoglalása:
„A
tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott
természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, így
településrendezési szempontból kikötés nélkül szakhatósági hozzájárulást adok.
A szakhatósági eljárás során felmerült illetéket kérelmező lerótta.
Ezen végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a döntésemet magába
foglaló határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
*
A kérelem részeként benyújtott, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. §-ban előírt
hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyjuk.
Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5
év.
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 –
csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő
okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a
befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 375 000 Ft, amelyet a Csongrád
Megyei Kormányhivatal 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
rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 750 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási
költség nem merült fel.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét
követő napon véglegessé válik.
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II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:
A Tisza Maros Vidéki Zöldhulladék Kezelő Újrahasznosító Szociális Szövetkezet
megbízásából az UNI-TERV Környezetvédelmi Mérnöki Bt. tervező 2018. február 20.
napján az Újszentiván 052/7 helyrajzi szám alatti telephelyére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés,
előkezelés, hasznosítás) iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz.
A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozik, így a Szövetkezet hatóságunktól 114711-1-10/2017. számon
előzetes vizsgálatot lezáró határozatot kapott.
A döntést alátámasztó jogszabályok:
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
2. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
3. Az
egyes
hulladékgazdálkodási
létesítmények
kialakításának
és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet;
4. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezeléséről
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet;
5. A
hulladékkal
kapcsolatos
nyilvántartási
és
adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet;
6. A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet;
7. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási
műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet;
8. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
9. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet;
10. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.
S z e g e d, 2018. március 22.
Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:
Dr. Mader Balázs
osztályvezető
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