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HATÁROZAT
I.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal által a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., KÜJ: 100 271 827) ügyfél részére kiadott – a Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz.
alatti ingatlanon (EOV koordináták: X=154134, Y=801888, KTJ: 100 380 027) üzemeltetett regionális
hulladékkezelő műben folytatott tevékenységhez kiadott – BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú egységes
környezethasználati engedélyt az alábbiak szerint – hivatalból –
kijavítom:
1. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat rendelkező részének II. 1. számú „Az engedélyes
megnevezése” című pontjának második mondata helyesen:
„II.1. Székhelye. 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.”
2. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat rendelkező részének II. 4. számú, „A tevékenység
célja” megnevezésű pontja helyesen:
„II.4. A szomszédos válogatóműből, ill. az ezen felül beszállított nem veszélyes hulladékok
ártalmatlanítása, illetve a meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítása”.
3. A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat rendelkező részének II. 8. számú, „A technológia
létesítményei és a kapcsolódó létesítmények” című pontjában a „Műszaki létesítmények” felsorolásánál a
12. sor helyesen:
„4 db talajvízfigyelő kút”
II.
A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései
változatlanul hatályban maradnak.
III.
A határozat ellen a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, és a
Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára átutalási
megbízás útján (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a
határozat ügyiratszámának feltüntetésével) megfizetett 5.000,- Ft összegű fellebbezést, a közléstől
számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi
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és Természetvédelmi Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint a döntést meghozó I. fokú
hatósághoz – lehet előterjeszteni.
A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez kell csatolni.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést
indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyből az elsőfokú eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre
jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő
lemondás nem vonható vissza.
Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc
napon belül terjeszti fel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) – mint a
fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatósághoz – kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezés
alapján módosítja vagy visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti.
A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt
megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben
foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, – a fellebbezésében hivatkozott
érdeksérelem miatt vagy jogszabálysértés esetén – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés
meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a
tényállást, és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú
hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.
Jelen határozatról készült közlemény közhírré tétel útján is közlésre kerül.
A közhírré tétel útján közölt döntést az erről szóló közlemény kifüggesztését követő 15. napon kell
közöltnek tekinteni. A határozat kifüggesztésének napja: 2019. november 8.

INDOKOLÁS
A Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., továbbiakban: Kft.)
megbízásából eljáró LandField Project Kft. (1028 Budapest, Kokárda u. 45.) 2019. augusztus hónap 30.
napján kérelmet nyújtott be az I. fokú területi környezetvédelmi hatósághoz, mely a Kft. által a
Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz. szám alatti regionális hulladékkezelő műben (KTJ: 100 380 024)
folytatott tevékenység egységes környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyének
felülvizsgálatára, illetve módosítására vonatkozott. Az engedélyezési eljárás lefolytatását követően, a 2019.
október. 21. napján kelt, BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozatban kiadtam a Kft. részére az
egységes szerkezetbe foglalt, új IPPC engedélyt.
A BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat közlését követően, a 2019. október 29-én érkezett levélben
a LandField Project Kft. képviselője írásban jelezte észrevételét, hogy elírás történt a határozat II.1. pontjában a
Kft. székhelyének címénél (tévesen 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2. szerepel a határozatban), valamint a
II.8. pontjánál, a „Műszaki létesítmények” felsorolását tartalmazó részben, a Kft. által a telephelyen üzemeltetett
talajvízfigyelő kutak számánál (tévesen 6 db kút szerepel a határozatban). Továbbá azt is észrevételezte, hogy
határozat II.4. pontjában – mely a telephelyen végzett tevékenység célját tartalmazza – a regionális
hulladékkezelő műben nem csak települési kommunális hulladékok ártalmatlanítását végzi a Kft., hanem egyéb
nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását is.
Ha a döntésben elírás van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. Erre való tekintettel a
rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, és a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat elírással
érintett részeit – hivatalból eljárva – kijavítottam az alábbiak szerint:
- a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat II. 1. pontjának második bekezdésében a cég székhelyét
kijavítottam, a Kft. székhelyének címe helyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
- a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat II. 4. pontjában a tevékenység céljának leírását
kijavítottam, és pontosítottam, hogy a hulladékkezelő műben – válogató műből átszállított hulladékokon felül
– egyéb nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végzi a Kft.
- a BE-02/20/00398-34/2019. ügyiratszámú határozat rendelkező része 8. pontjában, a „Műszaki
létesítmények” felsorolásánál a 12. sorban kijavítottam a Kft. által a telephelyen üzemeltetett
talajvízfigyelő kutak számát, mely helyesen 4 db. A szomszédos válogatómű megépültét követően 2 db
talajvízfigyelő kút átkerült a DAREH Bázis Zrt. üzemeltetésébe, ezt a benyújtott engedélyezési dokumentáció is
tartalmazta, így a Kft. csak 4 db figyelőkutat üzemeltet a telephelyen.
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Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. §a alapján adtam ki, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 90. § (3) bekezdésén,
112. §-án, 116. § (2) bekezdés a) pontján, 117. § (1) bekezdésén, ill. 118. § – 119. §-ain alapul.
A fellebbezés mértékét, megfizetésének és lerovásának módját az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése, illetve a 73. § (2) és (4) bekezdése alapján állapítottam meg.
A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1)
bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. § (5) és (6) bekezdésein, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1)
bekezdésében előírtakon alapul.
Gyula, 2019. október 31.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető
nevében és megbízásából:
dr. Illich Andrea Eszter
főosztályvezető
Kapják: Ügyintézői utasítás szerint
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