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A Lenti Hulladékkeze|őI(Ít. _ székhelye: 8960 Lenti Petőfi ut 4. szátm, továbbiakban Enger( V l. :l4ro a;
tu.z 3_U.A{P2 - r.ész}éÁ'a
délyes, KSH azonosító sziíma: t4339581-3821-1 13- , rÜl
llz?fna l Í'O23-V2|fi!9:..!.91ry_,q!
23 17;;hriz. (KTJ száina: 1 02009s6'Ú).
Lenti, 05417. hrsz (KTJ szélma: 101881376), és a Le
-

"

alatti telephelyekre vonatkozóan

veszélyes hulladékok kezeléséreengedélyt adok
az a|ábbi feltételekkel.
I.

En gedélyezett hulladékkezelési technoló gia

A Lenti

' alatt hulladékudvarban az l. a., aLenti 02713.hrsz. alatti hulladékudvarban az
1. b' pontban felsorolt veszélyes hulladékok begyűjtése történhet (kezelési kód: 80001). A
05417

Lentí 05417. hrsz. alatt kialakított hulladékudvar alapterülete 29I, 54 m2. Ahulladékudvarban
hulladékgyÍjtő konténerek vannak elhelyezve, továbbá 3 db konténerépület is található. Egy
épület szolgál az adminisztratív feladatok ellátásána, egy a lakosság által beszállított veszélyes

hulladékok elhelyezésére, míg a harmadik konténerben kizárőlag elektronikai hulladékok
gyűjtése történik.

A Lenti 2713.ltrsz. alatti hulladékgytíjtő udvar területe 4 380 m2' melyből térlefedéssel ellátott
tenilet 2gI,54 #. ehulladékudvar kerítéssel bekerített. A hulladékudvarban hulladékgytíjtő
konténerek, továbbá 3 db konténerépület került elhelyezésre. Egy épület szolgáI az adminiszt-

rativ feladatok ellátására, egy a lakosság áItal beszállított veszélyes hulladékok elhelyezésére,
míg a harmadik konténerbenkizárolag elektronikai hulladékok gffitése történik. Az udvar feltiletét terhelő csapadékvíz elvezetésérea telep keleti oldalán csapadékvíz elvezetó árok szolgáI.

Tel.: (94)

506-700

Fax: (94) 313283

E-mail : nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök:

8- 12

II.

Ktirnyezetvédelmi előírások. kikötések
hrsz. alattkialakított hulladékudvaron begyűjtéssel átvehető hulladékok
16]2001 (VII. 18.) KoM rendelet szerinti kódszáma, valamint éves mennyisége a következő

1.

a. A Lenti,

táhlázatb an
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1. b.

A Lenti, 2317.brsz.
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fénvképészetive gyszerek
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10

koktól
veszélves anvasokat tarta|maző fa

200137*

2.

Az Engedélyes köteles

a telephelyén

5

az átvett hulladékot a környezetveszélyeztetését és

szenrtyezódését kizar ő módon gytíj teni.

3. Az

engedélyes köteles a begyíijtött hulladékokról a mindenkor érvényesjogszabályok
szerinti nyilvéntartástvezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.

5.

Azilzemeltetés személyi feltételei:

Az irán},ítói munkakörben középfokú környezetvédelmi szakképesítés.vagy körnvezetvédelmi meebízott alkalmazása szükséees legalább középfokú képesítéssel'A veszélyes hulladék átvételétlegalább veg}'ipari szakmrrnkás képesítésselrendelkező személf végezheti'
6.

A hulladékkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, amelybe különösen

az alábbia-

kat kell rÓgzítení:

-

beszállított hulladék mennyiségét,eredetét'
akezeléssel kapcsolatos megjegyzéseket, észrevételeket,
az esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeket,
a hatósági ellenőrzésektapasztalatait, valamint az azok alapjén tett intézkedéseket.
a naponta

7. A begffitött hulladékok további kezelésérőlengedéllyelrendelkező hulladékkezelőnek történő átadással gondoskodni kell.

8. A

telephelyen a hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszenrtyezés elhár!
tására megfelelő eszközöket biztosítani kell. Rendkívüli esemény bekövetkeztét a Felügyelőségnek jelezni kell és haladéktalanul meg kell kezdeni a kárelhárítást, illetve a veszélyhelyzet me g szünteté sét.

9. A
10.

kömyezeti károk elhárítására szolgálő pénzngyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell.

A

telephely bezárásrának feltétele az ott gffitcitt minden hulladék engedélyezett módon
történő haszno s ítás a v agy ártalmatlanitása'

II' Az engedély 2016. február 28-ig érvényesazzal
dekből bármikor visszavonható.
12'

a

kikötéssel, hogy környezetvédelmi ér-

Az engedélyt 5 évenkéntfelül kell vizsgá|ni, ezt az engedélyes a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésénekfeltételeiről szőlő 98l200L (VI. 15.) Korm. rendelet _ a továbbiakban: Korm. rendelet - 26. $-ban előírtak benffitásával kérheti'

13.

Az engedély kiadásával egyidejűleg Engedélyest hulladékkezelőként nyllvántartásba vettem.

ilI.
Szakhatósáeok állásfoelalásai. kikötései

az ÁNrsz Nyugat-dunántúli Regionális Intézetéhezmegküldött' a Lenti Hulladékkezelő Kft
megbízásából az ÖKoHYDRo Kft által készített dokumentációk alapján a Lenti 05417 vala'
mint a 2317' hrsz. alatti telephelyeken veszélyes hulladék kezelése engedélyezéséhezköze

gészségügyi szempontb ől hozzáj áruIok'

IV.

A kömyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint avízugyi hatósági eljrárások lgazgatási szolgáltatásí díjairól szőlő 3312005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az
engedélyezési eljárás lefolytatásának a díját 108.000,-Ft-ban állapítom meg, amely megftze-

tésre került.

v.
Ahatározat ellen a közléstől szátmított 10 munkanapon belül az otszágos Ktirnyezetvédelmi'
Természetvédelmiés Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál (97OO
Szombathely, Vörö sm arty ut 2') két példányban benyúj tandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljátás díjának 50oÁ-a: 54.000'- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárn ál vezetett 10047 004-017 11947 -00000000 szálmu előirányzat-felhasznál ási számlára kell áfutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai
úton befizetni. A díj megfizetésétigazoló befizetésibizonylatot vagy annak másolatát a jogor-

/

Vo

slati kérelem előterj eszté séhez mellékelni kell.

Indokolás
Engedélyes megbizásából az ÖKOHYDRO Környezet ésYízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft
(Szombathely, Kőszegi u. 8.) a Lenti, 05417 ' hrsz, és a Lenti 2317. hrsz. alatti telephelyekre
vonatkozóan veszélyes hulladékok kezelésére szóló engedély kiadására irányuló kérelmet
nyúj tott be felügyelőségünkre.
a kérelemhez csatolt dokumentáció teljes körűen nem felelt meg a Korm. rendelet és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) vonatkoző előírásainak, ezérthiánypótlást rendeltem el, amelyet a

Mivel

kérelmező maradéktalanul telj esített'
benyújtott dokumentáciő egy péIdényával megkerestem az tigyben feladat- és hatáskönel
rendelkező szakhatóságot állásfoglalásának megadása végett.

A

Az ÁNTSZ N]vueat-dunántúli Regionális

Intézete 2107-212010. szíímúszakhatósáei állásfog-

lalásában kikötés nélkül hozzáiárult a veszélves hulladékok kezeléséhez.
Indokolásuk:
A tárggyal kapcsolatban megküldtitt dokumentációt áttanulmányoztam. Ez alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Szakhatósági állásfoglalásomat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 98l200I. (u. 15.) Korm. rendelet rendelkezései figyelembe vételével adtam meg.
Az ügyfél az AllarrriNépegészségügyi és Tisáiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási e|járásaiért és igazgatási jellegű szoIgáItatásaiért fizetendő díjakról szőIő Il2009. (I. 30.) EtiM
rendelet 1. melléklet XI. 14. pontja értelmében azigazgatási szolgáltatási díjat beftzette.
az ónál|ő fellebbezést aközigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás áItalános szabályairól
szőIő2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. s (3) bekezdése alapján zártan' ki. A jogorvoslat
lehetőségéről a Ket. 98. s (2) bekezdésérefigyelemmel adtam té$ékoztatást'
Az ügyintézési hatásidő leteltének napja:2010. január 20.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megáIlapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
Hatásköröm a kömyezetvédelmi' természetvédelmi,vízijgyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérőI szőlő 34712006' (XII' 23.) Korm. rendelet 32lC. 5 (1) bekezdés a) pontján, illetékességemaz Áilami Népegészségügyiés Tisztiorvosi Szolgá\atről
és a gyógyszetészeti államigazgatási szerv kijel<iléséről szóló 36212006. (XII. 28.) Korm.
rendelet 4. $ (2) bekezdésén alapul.

A

kérelem elbírálásához rendelkezésre á11ó adatok és dokumentumok illetve az eljárásban
közreműködő szakhatóság állásfoglalása alapjrín megálIapítottam, hogy az engedélyes rendelszükséges eszközökkel, továbbá a tevékenykezik a hulladékkezelési tevékenységvégzéséhez
ség végzésénekszemélyi feltételei is biztosítottak, ezért a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva az engedély kiadásáról határoztam'

A Ket. 33. s

(1) bekezdése értelmóben az érdemi határozatot az (5) bekezdésben meghatározott időponttől számított huszonkét munkanapon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet áIlapíthat meg. A

Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 43. s (1) bekezdése aIapjart a hulladékgazdáÍkodási hatósági engedély megszerzésére irányuló eljárásban az igyintézésihatáridő
legfelj ebb három hónap.
A Ket. 33. s (3) bekezdés c) pontja a|apján azigyintézésihatáridőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástő| az
annak teljesítéséigterjedő idő, d) pontja alapján az igytntézésihataridőbe nem számít be a
szakhatóság elj árásanak időtartama.

A kérelem Felügyelőségünkre

2009. november 24-én érkezett, mely napon a Ket. 33. $ (5) be-

kezdése órtelmében megindult az eljérás, melynek úgyintézésihatárideje ekkor legfeljebb
2010. február 24. volt. Felügyelőségünk 9887-IlIl2009. számot 2009. december 1-én hiánypótlást rendelt el, melyet engedélyes 2009. december l9-étt teljesített, erre való tekintettel az
ügyintézésre rendelkezésre á1ló idő 18 nappal bőVült.
az ÁNtsz Nyugat-dunantúli Regionális Intézeténekmegkeresése 2010. január 5-én történt.
A szakhatósági állásfoglalás 2010. január 20-an érkezett meg Felügyelőségünkre, erre való
tekintettel azigyintézésrerendelkezésre álló idő további 14 nappal hosszabbodott.
Előzóek alapján megállapítom, hogy a 2010. miírcius 29-én |ejárő ügyintézési hataridőt Felügyelőségünk nem lépte túl.
Határozatomata Korm. rendelet 8, $. és 27.s. (1) és (2)bekezdései alapján akörnyezetvédelmi; természetvédelmi, vízugyi hatósági ésígazgatási feladatokat ellátő szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII'23.) Korm' rendelet 8 $ (2) bekezdésére, valamint a Ket. 71. $ (1)
bekezdésérefigyelemmel hoáam meg.

A fellebbezési jogot

a

Ket. 98. $ (1) bekezdése biztosítja.

Az engedélyezésieljárás díjának megáIlapítása

a rendelet 1. melléklet 3. és 11. pontján, a jog-

orvoslati eljárás díjának a megállapítása a rendelet 2. $ (4) bekezdésén alapul.

A

hatósági nyilvántartásba vételről a Korm. rendelet 28. $. (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatot kapia:

1.

Lenti Hulladékkezelő Kft 8960 Lenti, Petőfi u. 4.
Kft 9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.

2. ÖroHyoRo
3. ÁNrsz
szeg,

4.

Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Zalaegerszegi Telephely 8900 Zalaeger-

Göcsejiu.24.

ZalaMegyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság, 8900 Zalaegerszeg' Széchenyi tér 5.
,,.q*'

,,.,,:..

'

,.

Szombathely' 2010. március 4.
Fekete István sk.
osztá|yvezető

