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Ugyiratszim:26803‐ 2/2020
Ugyint626:∨ agyOczki‖ dik6
Teiefon:25/544‑373

dunanet hu

Tirgy: E-ELEKTRA Hullad6kfeldolgoz6
Zirtkiir0en mfi kiid6 R6szv6nyt6rsas6g
(sz6khelye: 2400 Duna(jv6ros, Papirgydri
0t 36.) r6sz6re telepenged6ly kiad6sa

Hat6rozat
Az

E― ELEKTRA

Hullad6kfeldolgoz6

Zう rtkOr6en

m6kOdO

R6szvё nytarsasag

(Cё giegyz6k szlma:0710001340)kё relmё nek helyt adok,ё s a 2407 Duna6jvう ros,

P61halma 078/27 hrsz alatt gyakorolni kivant
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A Fei6r Megyei Korminyhivata: DunattVarosi Jぅ rasi Hivatal N6peg6szs̀gOgyi
Oszt五 !ya FE‑02/NEO/1949‑2/2020 szam̀, 2020 maus o5‐ ёn keh e16zetes
szakhat6sagl l‖ asfoglalasal

E:ektra Hu:!ad6kfe:do:go26 Zrt.(2400 DunaliVう rOs, Papirgỳ百 ̀t 36)
k6re!mez6 「ёszё re a Dunattivaros, Palha:ma o78ノ 27. hrsz. a:atti
"E‐

telepenged6:y6nek kiadisahOz az a:abbi fe:t̀te‖

e:ho22剣 arulok:

A tevlkenys̀g fo:ytausinak ideie aiatt a nemdOhiny26k v6delm̀r6: s26:6
1999.lvi XL‖ .t6rv6ny,va:anlint a dOhinyterm̀kek e:61‖ 11嬌 s6r6:,forga:omba

hozataiar6i 6s e‖ en6r26s6r61, a kombiniit figye:rnezte
sek咸5:, va:amint a2
eg6szs6gv6de:mi birsag aika:mazisinak r6szletes szab̀:yair6: s26i6 39ノ 2013
tartanil
(‖ .14.)Korminy rende:et e:6irasait be ke‖
A szakhat6sagi etaras sOran felmerut igazgatasi sz。 lgakatasi dl̲19 400 Ft―
teleSitё Sre kerult
A‖ 6sfoglalasOm

e‖ en ona‖ o iOgOnノ OSlatnak nincs helye, az a hatarozat, illetve az
eJarast megszuntet6 v6gz6s e‖ enijogon′ oslat keret6ben tamadhat6 rneg"

A Feìr Megyei Kormanyhivata: Kё rnyezetvede:mi 6s Term6szetv6de:mi
F6os2セ 舅
:y FE‐ 03/KTF/4206‐ 2/2020 szlm6, 2020 0prilis 30‐ an kelt szakhat6sagi

t山「‐
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re a Dunattivaros,
:101871067)v6geZni kivant

gttrt 1:13713908)
2400 DunattVttOtt
Pa山
k6relmё

」20

,,7 31 nem vesz6lyes hullad6kok hullad6kgazddlkodAsi engeddly kcite/es
gyiljtdse, hasznositdsa, erblmatlanitAsa" besorol6srjr tevekenys6g
gyakorl6sAra vonatkoz6 telepengedely kiadds5hoz
el6zetesen, szakhat6s6gk6nt hozzijirulok.

2.
2. 1

3.
4.
5.

Szakhat6s69iel6irisok:
A telephelyen h ulladekgazd6lkod6si tevekenys6g kizAr6lag jogeros
hullad6kgazd6lkod6si enged6ly birtokAban kezdheto meg, illetve folytathat6.
Azigazgal|si szolgdltatdsi dij megfizetesre keriilt. Egyeb eljdr6si k6ltseg nem
mer0lt fel.
Jelen szakhat6s6gi AllAsfoglalds mds jogszab5lyi k6telezettseg al6l nem mentesit.
Jelen szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s ellen on6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az csak
az elj6rdst befejezo ddntds elleni jogorvoslat keret6ben tAmadhat6 meg."

A Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g Viziigyi 6s vizv6delmi Hat6sigi
Osztily 3570013392-112020.A1t szAmu, 2020. Aprilis 30-6n kelt szakhat6s6gi
6ll6sfoglal6sa:
Z6rtk<ir0en mfi kijd6 R6szv6nyt6rsas6 g
,, 1 . Az E-elektra Hullad6kfeldol 9oz6
Papirgydri
0t 36., KSH: 13713908-3832-114-07,KUJ.
(szekhelye: 2400 Duna0jv6ros,
101883047) (tov6bbiakban: Ugyfel) r6sz6re a Duna0jv6ros,078127 hrsz. alatti berelt
telephelyen folytatni kivdnt nem vesz6lyes elektronikai hulladek hasznositest
al6bbiak
mege16zo elokezeles6re vonatoz6 telepenged6ly kiad6s6hoz

az

r6gzit6sevel

szakhat6sigk6nt hozz6j6rulok:
1.1 A telephelyen folytatott hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6g sor6n a felszini- 6s a

felszin alatti vizek mincis6g6t kArosan befoly6solni, szennyezni tilos.
1.2 A tevekenyseg sor6n haszn6lt g6pekbol/jarm0vekbol esetlegesen elcsepego
olajiUzemanyag felitatdsd16l azonnal gondoskodni kell.
1.3 A tallratburkolt felUletekre kerUlo szennyez6s eset6n annak elt6volit6sAt
azonnal meg kell kezdeni.
1.4 A tevekenyleg soran el6fordul6 rendkiv0li esem6nyeket a Fei6r Megyei
Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig lgazgat6' helyeftesi Szervezet
Katasztr6fav6delmi Hat6s6gi Oszt6lyra, m int vizugyi/vizv6delm i hat6s6g ra
kArelh6rit6si tev6kenys6get az
halad6ktalanul be kell jelenteni,
enged6lyes kiiteles azonnal megkezdeni, az okozott k6rt sajit k6lts6g6n
felszAmolni.
2. Jelen szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s mAs jogszab6lyi kotelezetts6g al6l nem mentesit.
3. Jelen szakhat6s6gi dll6sfoglal6s ellen 6nAl16 jogorvoslatnak nincs helye."

a

E-ELEKTRA Hullad6kfeldolgoz6 Z6rtkiirfien m0kiid6
R6szv6nyt6rsas6g figyelm6t, hogy az ipari tevekenyseget csak v6glegesse valt

Felhivom

az

telepenged6ly birtok6ban folytathatja.

Dont6sem ellen a k6zl6st koveto napt6l sz6mitott 15 napon belul, kiz616lag
elektronikus 0ton, hivatalomnak cimzett fellebbezes ny0jthat6 be. A fellebbezes
illet6kk6teles. Az illetek osszege 6.000 Ft, amelyet Dunarljv6ros Megyei Jogti Vdros
0nkormAnyzat 11736037-1536"1363-08730000 sz6m0 banksz6ml6ra lehet
6tutal6ssal teljesiteni. A kdzlem6ny rovatban az Ugysz6mot 6s a befizet6s jogcim6t
fel kell tUntetni.

＼、ハ

a el,amely a serelmezet
dOnbst,valamint az azt mege16z6 eり arast megvizsglり a,melynek soran nincs kOtve
a fenebbezё sben foglaltakhoz A mlsodfok6 dOntest hOz6 hat6sag ielen dontё st
helybenhagyhaua,megVaLoztathala,megsemmisthel

A fellebbezё st a Veszpr6m Megyei Kormanyhivatal biraり

indoko:as
E― ELEKTRA

Az

Hu‖ ad6kfeldolgoz6 Zartkorlen mlkё d6 Rё szv6nytarsasag

telepenged61y iranti k6relrnet nỳitott be hivatalomhoz, a rendelkezO rё
cimre 6s tevё kenysё gek「 e

sz sZerinti

K6relmё 力ez me〃 ёkerre,
・

a telep tё rkё pmasOlatat,

・ a tulaldonos Pう lhalmal Agrospecial Mez6gazdasagi Terme16,Ё rt6kes16 6s
Szolgaltat6 KorlatOlt Fele16ss696 Tarsasag nyilatkozatat,
・ kё rnyezetvOdelnni tervfelezetet,
Ft eり ar6si dil bankl befizetё s

mlsolatat,

e

az 5 000,‐

o

A Fe10r Megyei Kormanyhivatal Duna6iVarOsi」 arasi H市 atal Nё peg6szs69ugyi
osztalya e16zetes szakhat6sう gi a‖ lsfOglalasat ёs rosz6re megfizetett 1 9 400‑
Ft elう raSi dil befiZetё s6tigazo16 dokumentumot,

。 a Felё r Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvё delmi ёs Term6szetv6delmi
F6osztaly e16zetes szakhatOsagi a‖ ぅsf。 91alう Sat 6s a r6sz6re megfizetett
23000,― Ft e,arasi dil befizet6sOtigazo10 dokumentumot,

o A Felё r Megyei Katasztr6favё deimi lgazgat6sag Vizlgy1 6s vizvё delmi
hat6sag e16zetes szakhat6sagi う‖ぅsfOgla16sat ёs a r6sz6re megfizetett
23000,― Ft et̀raSi dil befiZetё s6tigazo16 dokumentumot
A szak力 a

slgoた sza々 力a6sig′

sfochtts

kar az attbわ ね々ka′ わdokο′

k′

̀腸
A Fei6r Megyei Korminyhivatal DunattVarOsi」 aMsi H市 ata:Ǹpeg6szs6gugyi
Oszttly FE‐ 02/NEOノ 1949‐ 2ノ 2020 szam̀, 2020 mう luS 05‑ё n ken szakhatosagi
a‖ 6sfOglallsanak

indOkolasa 6s iogalapia:

DunàiVarOs, Papirgyari ̀t 36) Nё pegё szsё 909yi
Oszt61yomhoz 2020 うprilis 29‑6n ёrkezett kOrelrn6ben e16zetes szakhatOsagi
6sfoglalう st kё rt a DunàiVarOs, Palhalma o78/27 hrsz alatt(nem veszё lyes
う‖
elektronikai hu‖ adё khasznosit6sa)telepengedё lyez6se ugyё ben
"E―

Elektra

Zrt

(2400

A dokumentaci6kbOl me91‖ apitottuk, hogy a telepengedё

lyezё snek

az egyes

kOzё rdeken alapu16 kё nyszer16 indok alaplan elar6 szakhat6sう gOk kle1010Sё

sz616 531/2017 (X‖ 29)Korm rendelet l

r61

szamu mellё klet 19 tabllzat 42

pOntl̀ban me9ie10it SZakkOrdё seket rnegvizsgう itam (a higiOn6s ёs egOszs6gvё delmi,
az iv6viz― nnin6sё gi, a telepllё si szilard 6s fOlyё kony hu‖ adё kkal kapcsolatos
kOze96szsё gugyi, iarvanyugyi vonatkozas̀ kovetelmё nyek, valamint a kё mial
biztonsagra vOnatkoz6 jogszabう lyi e16irasok 6rv6nyesit6s6vel kapcsolatos,
ltal az eg6szs690gyi hat6sag iogk6rё be utalt szakk6rdё sek)6s a
i。 9SZab̀ly う
telepengedё ly kiadas6nak kozegё szs6gugyi sZempontb61 a fenti felt6tel rnegtartasa
esetё n nincs akadalya

ヽヽ
イ

A telepenged6ly, illetve a telep l6tesit6s6nek bejelent6se alapj6n gyakorolhato egyes
termel6 6s egyes szo196ltat6 tevekenys6gekr6l, valamint a telepengedelyez6s
rendj6rcil 6s a bejelentes szabAlyair6l sz6lo 5712013. (ll. 27.) Korm. rendelet 5. S (2)
bekezd6se szerint: ,,Az egyes k6z6rdeken alapul6 k6nyszerito indok alapj6n eljAr6
szakhat6s6gok kijeldl6s6r6l
kormAnyrendeletben meghat6rozott
szakkerdesben az Ugyfelnek az elj6r6s megindit6sa elott beny0jtott k6relm6re a
telepenged6lyezesi elj616s tekintet6ben szakhat6s6gk6nt kijel6lt hat6sdg hat h6napig
felhasznAlhat6 elozetes szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6st ad ki."

sz6l6

Fentiekre tekintettel a rendelkezo r6szben foglaltak szerint ddntottem.
Ail esfog bb so m jog al apj ai :
eg6szs6gUgyrcil sz6l6 1997. 6vi CLIV. torv6ny,
- az
a
nemdoh6nyz6k vedelm6rol es a doh5nyterm6kek fogyaszt6rs6nak,
- forgalmaz6s6nak
egyes szab6lyair6l sz6l6 "1999. evi XLll. t6rv6ny, es a

-

3912013 (ll. 14) Korm6ny rendelet
a kemiai biztonsdrgr6l sz6l6 2000. 6vi XXV. torv6ny,

a vesz6lyes anyagokkal 6s a vesz6lyes k6szitm6nyekkel kapcsolatos egyes

eljAr5sok, illetve tev6kenys6gek r6sztetes szabdtyair6l sz6t6 44t2000. (X\lr.27.)
E0M rendelet,
̲ a hu‖ ad6kgazdう lkOdasi kozszOlgう ltatas kor6be tartoz6l hu‖ ad6kkal
kapcsolatos kOzeg6szsё gugyi k6vetelrn6nyekr6i sz616 1 3ノ 2017 1 (V!12)EMMI
rendelet,
az iv6viz min6segi kOvetelmenyeir6l es az ellen6rz6s rendj6rol sz6l6
20112001 . (X. 25.) Korm. rendelet.

-

DOnt6semet a hivatkozott jogszab6lyhelyek alapjdn hoztam.

A szakhat6s6gi elj6r6s sor6n felmertilt igazgatdsi szolgdltat6si dij - 19.400 Ft - mely
teljesitesre kertllt. Az igazgat6si szolgaltatesi dij az Allami Nepeg6szs6gUgyi 6s
Tisztiorvosi szolg6lat egyes kdzigazgat6si elj6r6sai6rt 6s igazgat6si jellegu
szolg5ltatasaiert fizetendo dijakr6l sz6l6 112009. (1. 30.) EUM rendelet 1. sz. melt6klet
Xl. 21. pontja alapjdn keri.ilt meg6llapitdrsra.
Egyeb elj6r6si kolts6g nem mer0lt fel, ez6rt annak meg6llapit6s6r6l 6s viselesercil
nem rendelkeztem.

Az 6nall6 jogorvoslati lehetoseget az. altalanos k6zigazgat6si rendtartisr6l sz6l6
2016.6vi CL. tdrv6ny (tovAbbiakban: AXr.1 SS. g (a) bekezdese alapj6n zertam ki,
t6jekoztat5st a jogorvoslati lehetos6grol az Akr. SS. g es a 1 12. g alapj6n adtam.

Hat6s6gom hataskor6t az eg6szs6gugyi hat6s6gi es igazgat6si tevekenysegrol sz6l6
1991. 6vi Xl. t6rv6ny 2. S (1) bekezdds d) pontja,
S (1) bekezd6s O1 pontja,
valamint a fovArosi 6s megyei korm6nyhivatal, valamint a j6rrisi (f6v6rosl ker0leti)

4

hivatal n6pegeszsegugyi feladatai elldt6s616l, tov6bb6 az egeszsegUgl

6llamigazgatAsi szerv kijelol6ser6t sz6l6 38512016. (Xll. 2.) Korm. rendetet

bekezdese,7.S (1) bekezd6se, valamint

+ S (il

a 13. g (1) bekezdese es az egyes

k6z6rdeken alapul6 k6nyszerit6 indok alapjdn eljdr6 szakhat6s6gok kuetoleaerol
sz6l6 53112017. (xll. 29.) Korm. rendetet 1. sz6mri mell6klet 19. tdblazat 42. pontja
6llapitja meg.

V｀

lllet6kess6gijnket a fov6rosi es megyei kormAnyhivatal, valamint a j6r6si (fov6rosi
kerUleti) hivatal nepegeszsegUgyi feladatai ell6t6s6rol, tov6bbd az egeszsegUgyi
6llamigazgat6si szerv kijeldleser6l sz6l6 385/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 5.9-a es 2.
sz. mell6klete, 6s a fov6rosi 6s megyei korm6nyhivatalokr6l, valamint a j6rdrsi
(fov6rosi keruleti) hivatalokr6l szolo 86/2019. (|V.23.) Korm. rendelet 1. melleklete
rendelkezik.

A

kiadm6nyoz6si jog gyakorl6sa a Fej6r Megyei Kormdnyhivatal vezetoj6nek a
kiadmdnyoz6sr6l szol6 1312020. (lV. 15.) utasit6sa alapjdn t6rtent."

A

Fej6r Megyei Korm6nyhivatal Krirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi
F6oszt6ly FE-08IKTF14206-212020. szAmt, 2020. 6prilis 30-6n kett szakhatosdgi

6ll6sfoglal6s6nak indokol6sa es jogalapja:
,,Az E-elektra Hullad6kfeldolgoz6 Zft. (tovdrbbiakban:

Kormdnyhivatal K6rnyezetvedelmi

es

Zn) a Fejer Megyei

Termeszetv6delmi F6osztdly6nak

(tov5bbiakban: Kdrnyezetv6delmi hat6s6g) elozetes szakhat6segi 6ll6sfoglal6s6t
k6rte a Dunarijv6ros, P6lhalma 078127 hrsz.-u telephelyen vdgezni kivAnt nem

veszdlyes hulladdkok hulladdkgazddlkoddsi engeddly koteles gy1jt6se,
hasznositdsa, 6ftalmatlanitdsa (731) tev6kenys6g gyakorldrsdrhoz szUkseges

telepenged6ly kiaddsa Ugyeben.

A Zrt. 6ltal beny0jtott 2020. 6prilis 27-6n kelt dokument6ci6ja alapj6n az atdbbiakat
6llapitottam meg:
A telephely tulajdonosa a Pdlhalmai Agrospeci6l Kft., a haszn6lat jogcime: berlet.
A Dunatjv6ros, Pdrlhalma 078127 hrsz.-0 ingatlanra - a kor6bbi 6vekben is mdr
v6gzett tev6kenys6ghez hasonloan
t6rsadalmilag hasznos fogvatartotti
munkdltatSs biztosit5sa 6rdek6ben a Zft. a nem vesz6lyes elektronikai hullad6kokat
elcikezel6sre kiv6nja besz6llitani. A beszAllitott hulladek szi16rd burkolattal elletott
rakodot6rre, majd ezt kdvet6en a bont6 uzembe kerul. Az elektronikai hullad6kok
elokezel6sebol (kez bont6s) keletkez<l anyagfeles6gek, frakci6k kul6n l6d6ban,
kont6nerekben vagy 0n, big-bag zs6kokban gyujtve a k6sz6ru raktdrba kerulnek.
Ezek elsz6llit6s6r6l szint6n a Zrt. gondoskodik. A telephelyen el6kezelni kivdrnt
hulladekok mennyis6ge maxim6lisan: 1200 tonnai6v. Evi munkanapok sz6ma: 255260 nap.
tervezett tev6kenys6g
k1rnyezeti hat1svizsgdlati
egys6ges
k1myezethaszndlati engeddlyezlsi eljdr1srol szoto 31412OOS. (Xll. 25.i'Korm.
rendelet 3. szdrm0 mell6kletenek 108. pontja (f6m hulladekgy(jto, - elcikezelo,
hasznosit6 telep 5 tonna/nap kapacit6st6l) pontjAnak nem tartozik a hat6lya al6.
A telephely k6zmLjvesitett. A tev6kenys6gnek techno169iai vizigenye nincs, a
keletkezett szennyviz ki6pitett csatornah6l6zaton keresztul kerul elvezetesre. A
tevekenyseget 6puleten belul, betonozott teri.ileten, k6zi szersz6mokkal v6gzik, a
zajkibocsait5s minim6lis. Bejelentes-k6teles l69szennyezo pontfo116s nem kerul
telepit6sre.
Az uzemeles6bol hatdrerteket meghalado kornyezeti zajterheles nem v6rhat6, a
zajv6delmi hatesterUlet vedend6 letesitmenyt nem erint. Fentiek alapj6n
megallapitest nyert, hogy a tervezett letesitm6ny a k1rnyezeti zaj es rezges elieni
yedelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007 (x. 29.) Korm. rendelet (tovdbbiakban:
ZajR ) 9. $. (1) bekezdes6re figyelemmel zajvedelmi szempontb6l nem kifog6solhat6,
valamint a ZajR 10. S (3) bekezd6s a) pontja alapj6n mentesul a zajkibocs6tdrsi
hat6rert6k k6relem beny0jt6sa alol.

a

A

ヽ
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a

ds

adё 々
πう
′sz616 2012 6vi CLXXX∨ tOrvё ny(Ht)62§ (1)bekezdё se szenntュ
ハ わυ〃
teiepheiven hu‖ ad6k gazdi:kodasi tev6kenvs̀g kizar6:ag a telephe:vre
vonatko26 v6gieges hu‖ ad̀k gazdalkOdasi enged̀iv birtokaban ke2dhet6 mea.
i::etve folytathat6‑erre vonatkoz6an tetem a 2.l szam̀ebirast

Targyl ingatlan kllteruleten talぅ lhat6, nem 6rint orszagOs ielent6sё gtt v6dett
OzOssOg′ ノ
elenf6s̀g̀re″ η6szerv6derln′
term6szeti teruletet,nem tartozik az e″ めρa′ 々
renderfef6s̀ re″ rerekker 6rlnferr ゎldたszrereた め′sz616 14ノ 2010 (∨
rendeietben feisorolt NATURA 2000 teruletek kё zё ,barlangok felszini vё d66vezetё t

11)KvVM

nem ёrinti
AたOmyezerに delm′ 6s rem6szery6derm′ ゎabs6gi e″ 始Sο k lgazga

s,szOlgl′ rar6sI

SZ616 14/2015 (￨‖ 31)FM rendelet(tOVう bbiakbani rendelet)Vi me‖ ёklet l
pontla alaplan a kornyezetvё delmi ёs term6szetv6delmi szakhat6sagi eり ぅr6s
d〃 a10′

a23 000 Ft,
igazgatasi sz019altatasi d
igazgatasi sz。 lgaltatasi dlat megfizette

azaz huszonharOmezer forint Kё reimez6 az

sz616 2016 ёvi CL tO餃 ny(a tovabbiakban:
endfa″
ハz̀lrattnOs ttzoaZgafう s′ ′
―
̀sO′ny vagy kormanvrendelet nem zana kl, az
Akr)57 §a 6nelmё ben, ha tOrvё
ugゾ61nek az eり aras megind16sa e16tt benytttott kё relm6re a szakhat6sう g a
szakhat6sagiう ‖ぅsfOgia16sra vonatkoz6 szab̀lyok megfele16 alkairnazasaval ei6zetes
szakhat6sagi l‖ 6sfOgla16st ad ki

6 dokumentaci6 alapian megl‖ apitottam, hogy a 16tesitm6ny a
A rendelkezё sre う‖
vonatkoz6 1ogszabllyi e16̀r6sok betartasaval kornyezetv6delmi szempontb61 nem
kif096SOlhat6, terrn6szetv6delmi szempontb6i v6dett termё szeti 6rt6kek
kう rositasaval

e16relathat61ag nem iar,ez6rt az e16zetes szakhat6sagi hOzzttarulast a

fenti kikOt6s rne‖

ett adtam meg

Aた 0 yezery6de″η′6s term6szery6delm′ ヵar6sag′ e′6 sο k lgazga s′ szο rg6rrar6s′
dJa′ め′SZ616 14/2015(l‖ 31)FM rendelet(tOVabbiakbani rendelet)Vl mel16klet l
pontla alaplan a komyezetv6delrn1 6s termё szetvё delmi szakhat6sagi e16ras
igazgatasi szoig̀ltatasi dり a23 000 Ft, azaz huszonharOmezer forint K6relrnez6 az
igazgatう si szo191itatasi d

at me91zette

A KOrnyezetvё deimi hat6sag az lgyint6z6st a lelen dont6s postara adasaval, illetve
elektronikus uton tort6nt tovう bbitasaval iezう rta, az ugyintё z6si hatarid6t
megtartottnak tekinti

hatarozatban ielen
szakhat6sagi alllsfoglalls rendelkez6 rё sz6ben foglaL kOmyezetv6delmi Ogyf61 jel
(KU」 )Os teruletilel(KTJ)szerepehetend6

Felhivom az eり ar6 hat6sag figyelrn6t, hogy az engedё

ly‐
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elozetes szakhat6s6gi illliisfoglal6st a kdmyezet vddelmdnek 6ltal6nos
szabdlyair6l sz6lo '1995. evi Llll. t6rv6ny 91. S (5) bekezd6se szerinl, az egyes
k6zdrdeken alapulo k5nyszeritl indok alapjitn elj6r6 szakhatdsdgok kijel6l6s6r6l

Az

sz6l6 531120'17. (X|1.29.) Korm6nyrendelet 1. melleklet 19. t6bl6zat (egyeb ugyek)
43-47. pontjai alapj6n adtam meg.

A kiadm6nyoz6si jog gyakorl{sa a fdvdrosi 6s megyei kormdnyhivatalok szervezeti
6s m1kdddsi szabdlyzatdrol sz6l6 312020. (ll. 28.) MvM utasit6s 6s a Fej1r Megyei
Kormdnyhivatal vezet6j€nek a kiadmdnyozdsrdl sz6lo 1312020. (1V.15.) utasit6sa
alapjan tortent.

Az

elozetes szakhat6sAgi iillrisfoglaliis hat6s6gi nyilvdntart6sba v6te16rol

a
k1rnyezetvddelmi hatosAgi nyilvdntafttts vezet6sdnek szabdlyairol szol6 58/2019.
(Xll. 18.) AM rendelet szerint int6zkedtem."

A Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig Viziigyi 6s vizv6delmi Hat6sigi
Oszt6ly 35700/3392-1/2020.afi szAml, 2020. 6prilis 30-6n kelt szakhat6s6gi
6ll6sfoglal6s6nak indokol6sa es jogalapja:
,,Az E-elektra Hulladekfeldolgoz6 Z5rtkortien mUkod6 Reszvenyt6rsasAg (szekhelye:
24OO Dunaljv5ros, Paplrgy6ri [t 36., KSH: 13713908-3832-114-07, fUl:
1 01 883047) (tovirbbiakban: Ugyfel) a Fejer Megyei Katasztr6favedelmi lgazgat6s6g,
mint vizUgyi- es vizv6delmi hat6s6g elozetes szakhatos6gi 6ll6sfoglalAs6t k6rte a
Duna0jv6ros, 078127 hrsz. alatti berelt telephelyen folytatni klv6nt nem vesz6lyes
elekkonikai hullad6k hasznosltdst megelozo elokezel6s6re vonatoz6 telepenged6ly
kiad6sdhoz.

elj6r6s igazgat6si szolgaltatasi dija a vizUgyi es
hat6s6gi eljdrr6sok igazgat6si szolgeltat6si dijai16l sz6l6 1312015.

A szakhatosirgi

a

vizvedelmi

(lll. 31.)

BM

rendelet 2. sz. melleklet 13. pontja 6rtelmeben 23 000,-Ft.

A k6relem benyrljt6sakor a szakhat6s6gi elj6r6si dij befizeteset igazol6 bizonylatot az
Ugyfel mellekelte, tov6bb6 csatolta a 2020. 6prilis 27-en elk6szitett ,,El6zetes
szakhat6s6gi hozzAjArulAs k6relem Telepengedely k6relemhez" cim0 dokumentAci6t.

A dokument6ci6 6s a rendelkez6sre

61116

adatok alapjAn az aldbbiakat 6llapitottam

meg:

A tervezett tev6kenyseg sor6n a telephelyre besz6llitott, vesz6lyes hulladekokt6l
mentesitett elektronikai hullad6kok kezi szersz6mokkal (akkumul6toros
csavarbehajtok, vill6s kulcs, csillagcsavarh[26, fog6k, oldalcsipok, imbusz kulcs, kis
m6retU csokulcs) tort6no sz6tszerel6s6t kiv6njdk v6gezni. A hulladekok telephelyen
tort€no mozgat6sdrhoz szUks6ges eszk6zdk: hidraulikus emelobeka, molnerkocsi. A
hullad6kok tdrol6s6t 6s az elokezelesi tev6kenys6g sordn keletkezo mdsodlagos
hullad6kok gy[jt6set, valamint az el6kezelesi tev6kenyseget 6puleten belul fogjdk
v6gezni. A tdrgyi tev6kenys6get a Pdlhalmai Agrospeci6l Kft. telephelyen b6relt 392
m2 alapterUletri rakt6r-6pUletr6szben kiv6nj6k v6gezni.

A keletkezo kommun6lis szennyviz elvezet6se kOzcsatorndn megoldott. Technol6giai
szennyviz nem keletkezik.

A telephely terUlete a felszin alatti vizek v6delm6r<!l szol6 21912004. (Vll. 21.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: faviR.) 7 S (4) bekezddsen alapu16 1:100.000-es
m6retar6ny0 6rzekenys6gi t6rkep (6rzekenys6gi alkateg6ridk szerinti t6rk6p) alapj6n
a felszin alatti viz allapota szempontj6b6l 6rzdkeny (2a) ter0let.
A tev6kenys6g iv6vizb6zis vedoterUletet, v6doidom6t nem 6rinti.

A telephelyhez legk6zelebbi felszini viztest a telephelytcil g5 m t6vols6gban NY

-i

irdnyban tal6lhat6 Als6foki-patak, amely jelleg6t tekintve idoszakos vizfoly6s.

A

telephely tertllet6n

a

keletkezci csapad6kviz

a

burkolat nelkUli felUleteken

elszikkad.

Meg5llapitom, hogy jelen kerelem targya - a v6gz6semben foglalt eloir6sok
betartdsa mellett - sem felszini, sem felszin alatti vizeket nem befolydsol, illetve
viz0gyi 6s vizv6delmi erdeket nem s6rt, ez6rt vegz6sem 1.'l -'l .4 pontjaiban r6gzitett
eloi16sokkal szakhat6sdgi hozzdj6rul6somat megadtam.

A vizvedelmi eloir6sok jogalapja a felszin alatti vizek vddelm6r6l sz6l6

21912004.

(Vll. 21.) Korm. rendelet 8-1 1.S, 13. 6s 19. g-a, afelszini vizek mindsdge vedetm1nek
szabelyairdl sz6lo 22012004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 4-8. g-ai,
vizek
hasznositAslt, vddelmdt 6s kAfteteleinek elhdritAsat szolgAlo tev5kenys6gekre 6s
l5tesitm6nyekre vonatkoz6 Altal1nos szabAlyokr1l sz6l6 14712010. (lV. 29.) Korm.
rendelet 49. $-a, a kdmyezet vddelmdnek Albbnos szabelyair6l sz6l6 1995.6vi Llll.
tv. 6.-8., 18. $-a.

a

A tev6kenys6g felszin alatti vizekre gyakorolt hat6s6nak ellenorz6se (monitoring
rendszer Uzemeltet6se) a tev6kenys6g jelleg6bol ad6d6an 6s az el6ir6sok betartasa
mellett nem indokolt.
Szakhat6sAgi AllAsfoglal6somal az Altalanos kdzigazgatesi rendtaft1sr1l sz6l6 2016.
evi CL. torv6ny (a tov6bbiakban: Akr.) 57. g-6ra figyelemmel, az Akr.55.S (1)
bekezddse 6s az egyes k1zdrdeken alapul1 kdnyszerit1 indok alapj1n etjdr1
szakhat6sAgok kijel6l6s6r6l sz6lo 53112017. (Xll. 29.) Korm. rend. 1. sz6m[ meil6klet
19. tdrbl6zat 39-40. pontjai alapj6n adtam meg.

Jelen szakhat6sdgi 6lldsfoglal6s ellen 6n6llo jogorvoslatnak nincs helye, az az
elj6r6st befejez<i ddnt6s ellenijogorvoslat keret6ben t6madhat6 meg az Afr. SS. g 1a;
bekezd6se alapj6n.

Felhivom az elifiro hat6sAg figyelm6t, hogy az Atr. 81. g (1) bekezdese 6rtelm6ben a
hat6s6gi d6ntes indokol6s6nak tartalmaznia kell
szakhat6s6gi 6ll6sfoglalAs
indokol6s6t.

a

A Fejer Megyel Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g hatdskoret a vizilgyi igazgatlsi 6s a
viztigyi, valamint a vlzv6delmi hat6sAgi feladatokat ell6t6 szervek kijel6l6s6r6l sz6l6
22312014. (1X.4.) Korm. rendelet (tov6bbiakban Korm. rendelet) 10. S (1)bekezd6s
4. pontja, az egyes k6zdrdeken alapulo kdnyszerit1 indok alapjdn etjAr6
szakhat6sdgok kijel6l6sdr6l sz6l6 53112017. (Xtt. 29.) Korm. rendetet I S (1)

ヽ/(

bekezd6se 6s 1. sz. mell6klet '19. t6bl6zat 39.-40. pontjai, a vizgazdalkoddsi hat6s(tgi
jogkor gyakorldseirol sz6lo 7211996. (V.22.) Korm. rendelet
S (1) bekezd6se,
illet6kess6get a Korm. rendelet 10. S (2) bekezd6se €s az 2. mell6klet 4. pontja
6llapitja meg."

1

A

rendelkez6semre dll6 iratok, valamint a szakhat6s6gi dllAsfoglal6sok alapj6n a
rendelkezo r6szben foglaltak szerint a k6relemnek helyt adtam, a fenti
adattartalommal a telepengedelyt kiadtam.

A telepengeddly, illetve a telep letesitesenek bejelent6se alapjdn gyakorolhat6 egyes
termel6 6s egyes szolgdltat6 tevdkenys6gekrol, valamint a telepenged6lyez6s
rendjdrcil 6s bejelent6s szab6lyair6l sz6lo 5712013. (ll. 27 .) Korm. rendelet
(tov6bbiakban: Korm. rendelet.) 8 S (1) bekezd6se alapj5n a jegyzi5 a telepet
telepenged6ly megad6s5val
telepengedely- kOteles tevekenyseg eset6ben
(2) bekezd6sben
egyidej0leg, bejelent6s-k6teles tev6kenyseg eseteben
a 6.
meghat6rozott feltetel fenn6lldrs6nak vizsg6lat6t kdvetoen halad6ktalanul
melleklet szerint vezetett nyilv6ntart6sba veszi. A jegyz6 az Altala vezetett
nyilv6ntart6st az interneten kdzz6teszi.

a

-

a

-

6 S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a telepengeddlyezdsi elj6r6sban
Ugyfelnek min6sul a teleppel kdzvetlenul szomsz6dos, a teleppel k6z6s hatdrvonal0,
telekhat6r[ ingatlan tulajdonosa, t6rsash6z eset6ben a k6zos k6pvisel6 vagy az
int6z6bizottsAg elnoke, lak6sszovetkezet eset6ben az elnOk.
A Korm. rendelet.

A telepet a 078126. hrsz.-ri ingatlan hat6rolja. Az ingatlan tulajdonosa az elj6r6sban
Ugyf6lnek minosUl, a dont6srol 6rtes0l.

Hat6rozatom jogalapja az iltalAnos kozigazgatdrsi rendtartdsr6l sz6l6 2016. evi CL.
tdrv6ny (tov6bbiakban: AXr.l aO. (1) $ bekezd6se. A Korm. rendelet 5/a mell6klete
szerint a fellebbez6st a Veszpr6m Megyei Korm5nyhivatal birdlja el.

Az Akr.1 16. S (1) bekezdese alapjAn az ugyfel, vagy akire a d0nt6s rendelkez6st

tartalmaz, az elsofok0 hat6rozat ellen akkor fellebbezhet, ha torvdny azt kife.lezetten
megengedi. Az Akr.116. $ (2) bekezdes alapj6n fellebbez6snek van helye, ha a
a k6pviselo
hatArozatot a) pontja szerint j6r5si (kertileti) hivatal vezetoje vagy
testulet kiv6tel6vel - helyi onkormdnyzat szerve hozta.

-

Az Akr. 1 18. $ alapj6n adtam t6jekoztat6st a fellebbezes

elciterjeszt6s6nek

hat6ridej6rol valamint az indoklas szUks6gess6g6r<il.

Rz Afr. 35. S (3) bekezdese alapjAn az 0gyfel k6relm6vel a t6rgyban hozott dont6s
v6glegess6 v6l6saig rendelkezhet.

A fellebbezesi illet6k m€rt6k6rol a telepengedelyezdsi elj6r6s6rt fizetend6 igazgat6si
szolg6ltat6s dij6r6l sz6lo 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 1. S (2) bekezd6se
rendelkezik.

A gazd6lkod6 szervezetek elektronikus 0gyint6z6si k6telezetts6gdt az elektronikus
ugyint6zes 6s a bizalmi szolg6ltat6sok Altal6nos szabdlyair6l szol6 2015. 6vi CCXX|l.
torv6ny 9 $ (1) bekezdese 6llapitja meg.

ヽ
剣

Hat6s6gom hat6sk6r6t

illet6kess6g6t a Korm. rend. 3. g (2) bekezdese 6llapitja

meg.

Fentiekre tekintettel a

r6szben foglaltak szerint ddnt6ttem.

Duna0jviros, 2020.
Dr. Molnir Attila jegyz6
nev6ben 6s megbizisAb6l:
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