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Közlemény eljárás megindításáról

K Ö Z L E M É NY
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
(5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., KÜJ: 100 271 827) ügyfél megbízásából eljáró LandField Project Kft.
kérelmére indult egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az I. fokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tétel útján történő közlését
rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.
Az I. fokú hatósági ügy tárgya: a Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz. szám alatti regionális
hulladékkezelő műben folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati
eljárása, valamint az engedély módosítása
Az I. fokú hatósági ügy ügyiratszáma: BE-02/20/00398/2019.
Az I. fokú hatósági eljárás megindításának napja: 2019. év augusztus hó 31. napja
Az I. fokú ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
•

az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó, Tel.: 66/362-944/2008 mell.
A kérelem és mellékleteinek elérési helye:

Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: 00398/2019.

Érdekelt megnevezése
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.
Cégjegyzékszám: Cg. 04-09-003486
A cég adószáma: 11055080-2-04
KSH szám: 11055080-3811-113-04
A tevékenység célja
Békés megyei településekről beszállított települési kommunális hulladékok ártalmatlanítása,
illetve a meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítása.
A tevékenység jellemzői
Az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a 2014. november 28-án kelt, 90110069/2014. iktatószámú határozatában egységes környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyt
adott a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (továbbiakban: Kft.) részére a Békéscsaba, külterület
0763/194 hrsz. alatti ingatlanon (EOV koordináták: X=154134, Y=801888) üzemeltetett regionális
hulladékkezelő műben folytatott hulladékkezelési és hulladékhasznosítási tevékenységéhez.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes; www.bekesijarasok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEJ BJH KTFO KEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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A 90110-069/2014. számú IPPC engedély módosítására a 11153-030/2015. iktatószámú, 11153036/2015. iktatószámú, BE-02/ 20/33055-030/2017. ügyiratszámú, BE-02/ 20/40848-010/2018.
ügyiratszámú, ill. BE-02/ 20/50453-001/2019. ügyiratszámú, illetve legutóbb a BE-02/ 20/52854009/2019. ügyiratszámú határozatban került sor. Az IPPC engedély 2024. december 31. napjáig
érvényes.
A 2019. augusztus 30. napján benyújtott kérelemben a Kft. az IPPC engedély ötévente esedékes
felülvizsgálati dokumentációjának jóváhagyását, illetve az IPPC engedély módosítását kérelmezte.
Az engedélyezési dokumentációban leírtak alapján a módosítás keretén belül kérelmezik:
- a depónia magasságának 26 m-re történő emelését,
- a depóniában éves szinten lerakható hulladékmennyiség 7,14 %-os növelését,
- a lerakható hulladékok körének bővítését,
- a depóniában éves szinten hasznosítható hulladékmennyiség 14,3 %-os növelését,
- a hulladékkezelő műben éves szinten összesen átvehető hulladékok mennyiségének 8,3%-os
növelését
- a komposztáló tér – mint szagforrás – szagkibocsátása és a hatásterületének ötévenkénti
meghatározása akkreditált vizsgálattal
- a telephelyen képződő veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyének átminősítése üzemi
gyűjtőhellyé.
A tevékenység megnevezése
A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 49. b) pontja és a
2. sz. melléklet 5.4. pontja alá tartozik:
1. sz. melléklet: környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek
49. Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény
b) 500000 t teljes befogadókapacitástól
2. sz. melléklet: az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek
5.4. A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g)
pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000
tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.
A tevékenység TEÁOR száma
Fő tevékenység:
TEÁOR kód
NOSE-P kód

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
109.06

A tevékenység által érintett ingatlan
- 5600 Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz. alatti ingatlan
- EOV koordináták: X=154134, Y=801888
A tevékenység hatásterülete
Levegőtisztaság védelem: A regionális hulladékkezelő mű területén végzett tevékenységekkel
összefüggő levegőkörnyezeti hatás – diffúz kibocsátás a kiporzás, illetve kipufogógázok a járművek és
munkagépek kibocsátása miatt –, valamint a hatásterület kizárólag a hulladékkezelő mű területét és az
oldalhatárok melletti 20 m-es sávot érinti, ami jelentős részben véderdő. A levegőtisztaság-védelmi
hatásterület nem érint lakóingatlant.
Víz: A regionális hulladékkezelő mű területén zajló tevékenység felszíni vizekre gyakorolt hatása a
telephely területére korlátozódik.
Földtani közeg és felszín alatti víz: A regionális hulladékkezelő mű tevékenységének hatásterülete a
földtani közeg és a felszín alatti víz szempontjából a telephely területére terjed ki.
Hulladék: A regionális hulladékkezelő mű tevékenységének a környezetre gyakorolt hatása a
hulladékgazdálkodás szempontjából elviselhető mértékűnek tekinthető, és a telephely területére
korlátozódik.
Zajvédelem: A regionális hulladéklerakó környezetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-ában előírtak szerint méréssel meghatározott
20 m-es hatásterületen belül zaj ellen védendő terület vagy épület nincs. A tevékenységhez kapcsolódó
közúti forgalom vonatkozásában hatásterület nem állapítható meg.
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Élővilág-védelem: A regionális hulladékkezelő mű közvetlen hatása az élővilágra a telephely területére
korlátozódik.
A telephelyen végzett tevékenységek közvetett hatásai elsősorban a zaj, légszennyezés, por és optikai
zavarás, amelyek mintegy 200 méter távolságban jelentenek negatív hatást a környező élőhelyek és az
itt élő fajok számára. Mivel a vizsgált területet évtizedek óta intenzíven – előbb mezőgazdasági
területként, később iparterületként – használták, a fenti terhelések évtizedek óta fennállnak, a jelenleg
megfigyelhető zavarástűrő állatfajok a tevékenység káros hatásaihoz alkalmazkodtak.
A tevékenység közvetett hatásai Békéscsaba közigazgatási területét érinthetik. Országhatáron át terjedő
hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, illetve megismerhet minden adatot tartalmazó
adathordozót.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan iratba, amelyből következtetés vonható le
valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya
megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.
Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti.
Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel
együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a
döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és
érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az
alábbi döntéseket hozhatja:
➢ a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes
környezethasználati engedélyt, vagy
➢ b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén
meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes
egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.
A közhírré tétel útján történő közlés a Khvr. 21. § (3) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontján
alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.
Figyelemfelhívás
Az engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság hirdetményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet
észrevételt tenni.
Kelt: Gyula, 2019. szeptember 4.
Dr. Gulyás György
hivatalvezető
nevében és megbízásából:
A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum:2019.09.04 16:15:37 +02:00
Békés Megyei Kormányhivatal

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.

Lipták Magdolna
osztályvezető

