Fejér Megyei Kormányhivatal

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban:
környezetvédelmi hatóság) 20676/2015. ügyszámon egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás indult a DUNAFERR FERROMARK Kft. (továbbiakban: Kft.) által a Dunaújváros, 0187/4-7
hrsz. alatti ingatlanon lévő veszélyeshulladék-lerakó telepen folytatott veszélyes hulladék
ártalmatlanítási tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.
A Kft. által folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú
melléklet 5.4 pontjának hatálya alá tartozik, így egységes környezethasználati engedélyhez kötött.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a Rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében az
alábbi hirdetményt adom ki:
Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 830-1200
Szerda: 830-1200 és 1300-1530
Péntek: 830-12 00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!
Az ügy tárgya: a Kft. által a Dunaújváros, 0187/4-7 hrsz. alatti ingatlanon lévő veszélyeshulladéklerakó telepen folytatott veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálata
Az ügy rövid ismertetése: A Kft. a Dunaújváros, 0187/4-7 hrsz. alatti telephelyén veszélyeshulladéklerakót üzemeltet, melyben veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását végzi a
13542/2010. ügyszámú 93060/2010. iktatószámú egységes környezethasználati engedély alapján. A
lerakó kiépített kapacitása 25 520 m3, 18578,56 t, melyből a szabad kapacitás 3300 m3, 7356 t. Az
évente lerakással ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyisége 5700 t.
A vélelmezett hatásterület kiterjedése: A tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása. A
hatásterülettel az alábbi dunaújvárosi ingatlanok érintettek:
Helyrajzi szám Művelési ág
Helyrajzi szám Művelési ág
331/1
kivett ipartelep
0182
kivett árok
338
kivett saját használatú út
0184
kivett vízfolyás
339/3
kivett garázs, udvar
0185
kivett saját használatú út
340
kivett közút
0186
kivett ipartelep
341
kivett közterület
0187/2
kivett ipartelep
3658/5
kivett közút
0187/4
kivett zagytározó
3658/12
kivett építési terület
0187/5
kivett veszélyes hulladéktároló
3659
kivett beépítetlen terület
0187/6
kivett meddőhányó
3660
kivett ipartelep
0188
kivett meddőhányó
3661
kivett közterület
0189 a)
kivett meddőhányó
0180/1
kivett ipartelep

-2A Rendelet 21. § (2) bekezdése alapján, az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás
megindulásáról:
A kérelem, illetve a felülvizsgálati dokumentáció előzetes egyeztetés alapján a környezetvédelmi
hatóságnál, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) hivatali helyiségében tekinthető meg, illetve a környezetvédelmi hatóságnál érhető el
elektronikus formában. A környezetvédelmi hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a
honlapján történő közzétételéről.
Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Rendelet 21. § (4) bekezdésének b) pontja
alapján a hirdetmény közzétételét követő 21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a kérelem
tartalmára vonatkozóan az Önkormányzat Jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál.
A Rendelet 21. § (6) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat Jegyzője az észrevételeket legkésőbb
a hirdetmény levételét követő öt napon belül megküldi a környezetvédelmi hatóságnak, amely ezeket,
továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek, aki ezekre vonatkozó
álláspontját a környezetvédelmi hatósághoz továbbítja.
A Rendelet 21. § (7) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a döntéshozatal előtt az
észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a
környezetvédelmi hatóság határozatának indokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az
észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.
Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 21. § (8) bekezdése az irányadó,
összhangban a Ket. 80. § (3) bekezdésével.
A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi
személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az
ügy érinti.
A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül
ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő
ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságot, illetve
ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett
tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására
irányul.
A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a
nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek
érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró
hatóságot nem köti.
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 (továbbiakban: szervezet) a
környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása
illeti meg.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi
szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről
szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen közlemény
elektronikus úton történő megküldésével értesítem.
Felhívom a figyelmet, hogy civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a
nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a környezetvédelmi hatósághoz történő
benyújtásával igazolhatja.

-3Felhívom a figyelmet, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1)
bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során
nyilatkozatot tegyen.
Az ügyfél – Hornich Zsuzsa és Bálint Zsuzsánna ügyintézővel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés
szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett
iratokba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot
kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó
további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B §-ai tartalmazzák.
A Rendelet 20/A. § (12) bekezdése alapján a környezetvédelmi hóság által hozható döntések:
-

kiadja vagy módosítja a tevékenység
környezethasználati engedélyt, vagy

további

gyakorlásához

szükséges

egységes

-

az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a
tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is
nyilvánosságra hozza az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenyég megkezdéséről,
módosításáról vagy felülvizsgálatáról szóló határozatát.
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015. október 22.
Székesfehérvár, 2015. október 21.
Dr. Simon László
kormánymegbízott
nevében és megbízásából
Bognár József
főosztályvezető-helyettes

