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Ikt. szám: l080-1l9/20l2. Tárgy: Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960
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Engedélv határozat

H ATÁnoZAT

A Lenti Hulladékkezelő Kfí (székhelye: 8960 Lenti, Petőfi u. 4., KSH azonosító száma'.

l433958l-382l-ll3-2}, KÜJ száma 102302769) - a továbbiakban: Engedélyes - tészére az

alábbi telephelyekre vonatkozóan
Lenti, 7535 és 6354 hrsz. (KTJ száma 102345882)

Lenti' 6338 hrsz. (KTJ száma 102345893)

Lenti, 387 6 htsz. (KTJ száma 102345125)
Lenti, 0646hrsz. (KTJ száma l02345088)
Lenti' 012617 és0126124 hrsz. (KTJ száma102345295)
Lenti' 0|4t12 és014216 hrsz. (KTJ száma10234556l)
Belsosárd, 07212 hrsz. (KTJ száma102345859)
Zalaszombatfa, 035, 067 l l és 067 12 hrsz. (KTJ száma 102345071)

Bödeháza, 057 hrsz' (KTJ száma l}Ta5$l)
Bödeháza,075 hrsz. (KTJ száma 102345686)

nem veszélyes hulladékok hasznosítására (kezelési kód: R3) engedélyt adok,

az a|ábbi feltételek betartása mellett:

I.

En gedélyezett kezelési technoló gia

Az engedéIyezett tevékenység keretében a III'/1. pontban felsorolt hulladékok hasznosítása
(kezelési kód: R5) történhet. A hasznosítási tevékenység keretében a hulladékok
önkormányzati külterületi, illetve zártkerti mezei földutakba való bedolgozása végezhető,

minőségük j avítása érdekében.

II.
A technológia műszaki. kiirnyezetvédelmi iellemzői és a rendelkezésre álló tárgYi

feltételek

A hasznosítandó hulladékok szemcsemércte változó. Engedélyes a Lenti, 2317 és a Lenti,

O54l7 hrsz. alatti telephelyein külön engedély a\apján gÉjti a hasznosítandó hulladékokat
nagyméretű konténerekben, Szemcseméret szerint. A hasznosítási helyekre mindig a megfelelő

frakcióméretű hulladékok kerülnek kiszállításra'

Tel.: (94) 506-700 Fax: (94) 313-283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-l2; Szerda: 8'l2,14-l6: Csütörtök: 8-12



A hulladék szállítóiárműre történő felrakodása forgókotró berendezéssel, illetve kézi erovel
tör1énik. Az utakon lévő gödrök betöltését többnyire kézi erővel , lapát segítségével végzik. A
gödrökbe helyezett hulladék tömörítése dőzeruel történik.
A tevékenység keretében évi 2400 tonna iner1 hulladék hasznositására kerül sor. Engedélyes
az átv ett hul l adékokkal önkorm ány zati utak j av ítás át kiv ánj a vé gezni.

A 2400 tonna hulladék - 250 munkanappal és 10 tonnás szállítókapacitással számolva -
átlagosan napi l teherautó fordulót jelent, aminek Sem a légszennyező, sem a zajhatása nem
számottevo.

A javítani kívánt utak lakóterületektől távol lévő külterületi, zárÍkerti utak, így a tevékenység
zaj- és légszennyező hatása lakott területeket nem érint, a terhelés a tevékenység befejezése
után megszűnik.

III.
Körnvezetvédelmi előírások. kikötések

l. A hasznosítható hulladékok 161200l. (VII.18.) KöM rendelet szerinti kódszáma,
összetétele, valamint éves mennyisége a következő táb|ázatokban összefoglaltaknak
megfele1oen telephelyenkénti bontásban:

Lenti, 7535 és 6354 hrsz. KTJ szám: 102345882

17 0r 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció Vagy azok

210
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- 
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Len 6338 h KTJ szám: 102345893

Len 0646

26t7

Mennyisége

rsz.
EWC

kódszáma
Megnevezése Mennyisége

(tonna/év)

17 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke. amely külonbözik a 17 0l06-tó1

210

Lenti' 3E76 hrsz. (K'r'J számz |IJ23451z5
EWC

kódszáma
Megnevezése Mennyisége

ítonna/év)

t7 0t 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke, amely különbozik a 17 0l06-tól 100

ti' hrsz. (K I'J szám: l02345088
EWC

kódszáma
Megnevezése Mennyisége

(tonna/év)

17 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke, amely különbözik a 17 0l06-tól 210

nti, ésUl26/24 hrsz. (K'lJ szám: l02345295
EWC

kódszáma
Megnevezése Mennyisége

(tonna/év)

17 0t 07
beton, tégla, cserép és kerámia
keveréke. amely különbözik a 17 01

frakció
06-tó1

vagy azok
210
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Lenti. 0t41l2 és 014216 hrsz. (KTJ szám: 1023455ó

EWC
kódszáma

Megnevezése Mennyisége
(tonna/év)

17 0l 07
beton, tégla, cserép és kerámia
keveréke, amely különbözik a 17 al

frakció
06-tól

vagy azok 2t0

Belsősá 07212 hrsz. (KTJ szám: l02345E59
EWC

kódszáma
Megnevezése Mennyisége

(tonna/év)

17 0l 0l beton

21,0
t7 01 02 tée1ák

t7 0l 03 cserép és kerámiák

L7 01 07
béton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok

keveréke, amely különbözik a I7 010í 1Ó|=-*--

Za|aszombatfa. 035. 067l| és 06712 hrsz. (KTJ szám]l!a1!l!|7]
EWC

kódszáma
Megnevezése Mennyisége

(tonna/év)

17 01 01 beton

210
t7 0l 02 téslák
17 0l 03 cserép és kerámiák

t7 01 07
beton' tégla, cserép és kerámia frakció Vagy azok

keveréke, amely különbözik a 17 0106-tól

Bödeháza.057 hrsz. (KTJ szám: lU2345b3
EWC

krídszáma
Megnevezése Mennyisége

(tonna/év)

l7 0l 01 beton

2t0
17 0l 02 téslák
17 01 03 cserép és kerámiák

1,7 0l 07
beton, tég|a, cserép és kerámia
keveréke, amely különbözik a 17 01

frakció
06_tól

vagy azok

Biid 075 hrsz. (K'l'J szám
EWC

kódszáma
Megnevezése Mennyisége

(tonna/év)

l7 01 0l beton

200
17 0I 02 téslák
17 01 03 cserép és kerámiák

17 0l 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció Vagy azok
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

02345686

2. Az egyes telephelyeken naponta hasznosítható hulladékok mennyisége maximum

10 tonna lehet.
3. A hulladékok hasznosítása csak az 1. pontban felsorolt telephelyeken történhet.

Ezeken a telephelyeken hulladék nem gyűjthető, tárolható, a kiszállított hulladókok

azonnali fe\haszná|ásáról gondo skodni kel 1.



4. A hasznosítandó hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan
szennyezodést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását
eredményezné és csapadékvízzelvalő kimosódásával atalajtveszé|yeztethetné.

5. A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a

megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. Rendkívüli esemény bekövetkeztéÍ a
Felügyeloségnek jelezni kell és haladéktalanul meg kell kezdeni a kárelhárítást, illetve
a ve szé lyheIy zet me gszüntetését'

6' Havaria esetén (üzemanyag_, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes
hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést
kizárő módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek
lehet átadni.

7 . A környezeti károk elháritására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani
kell.

8. Azizemeltetés személyi feltételei:
A hulladék felrakodásához 1 fő gépkeze\ó, a szá|Iításához 1 fő gépjárművezető áll
rendelkezésre. A hasznosítási tevékenységet 2 fő flzikai a|kalmazott és 1 fő dőzer
gépkezelő végzi. A hulladék kezelési tevékenység irányításához környezetvédelmi
mérnököt alkalmaznak.

9. Az engedély alapján a hasznosított hulladékokról a mindenkor érvényes

1ogszabályokban előírtak szerint kell nyilvántartást vezeÍni és az illetékes hatóság felé

adatszoI gáltatást te lj e s íteni.
I0. Az engedély 2017.június 30-ig érvényes.
1I. Az engedély kiadásával egyidejűleg aZ

nyilvántartásba vettem.

Engedé1yest hu11adékkezelőként

IV.
Szakhatósági állásfoglalások. kikötések

Zala Meevei Kormányhivatal Népeqészségügyi Szakigazgatási Szerve Zalaegerszegi. Lenti.
Pacsai Kistérséqi Népegészséqüg},i Intézetének XX-R-100/01593-2/2012. számú szakhatósáei
állásfoglalása:

A Lenti Hulladékkezelo Kft. (8960 l.enti, Petőfi u. 4' sz.) megbízásából eljáró Végh & Végh
Munka_, Környezet_, és Ttizvédelem Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43. sz.) Önökhöz
benyújtott kérelmére a Lenti Hulladékkezelő Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítási
engedélyéh ez a köze gészsé gügyi szakhatósá gi hozzáj árulást kikötés né lkül me gadom.

A szakhatósági eljárás szolgáItatási díjanak összege 27 .700 Ft.

Állasfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az e\járást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

v.

A kÖrnyezetvédelmi, terméSzetvéde}mi, va}amint a vizügyi hatÖsági e}járások tgazgatási

szolgáItatási díjairól szo|ő 3312005. (XIL 2'7.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet)
alapján aZ eljárás igazgatási szolgáltatási díját 318.000,-Ft-ban állapítom ffi€g, amely
megftzetésre került.



vI.

Ahatározat ellen a dontés kozlésétől számított 15 napon belúl az országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) cimzett, de hatóságomnál (9700

Szombathely, Vörösmarty űt2.)két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás dija az alapeljárás díjának 50 %o-a: 159.000,- Ft, amelyet aMagyar
Államkincstárnál vezetett l0047004-017Il947 -00000000 számu előirányzat-felhasználási
számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk)

postai úton befizetni' A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a

jogorvoslati kérelem eloterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás

Engedélyes megbízásából, a Végh & Végh MKT Kft. (9553 Köcsk, Árpád u. 27.) nem

veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be

Felügyelóségemre.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályiról szóló 2004. évi CXL'
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. $ (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás
megindításáról tájékoztattam a Reflex Kornyezetvédo Egyesületet, a Magyarországi
Éghajlatvédelmi Szövetséget, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Zold Forrás
Környezetvédő Egyesületet, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet és a Hantken Miksa
Alapítványt azzal, hogy nyilatkozzon arról, hogy ügyféli jogaival élni kíván-e. Erre vonatkozó
nyilatkozat a civil szervezetek részéról Felügyelőségemhez nem érkezett.

Mivel a kérelemhez csatolt dokumentáció teljes körűen nem felelt meg a Ket. valamint a

települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 21312001.
(XI.l4.) Kormányrendelet - a továbbiakban: Kormányrendelet - vonatkozó előírásainak, l988-
4lll20l1. számu végzésemmel hiánypÓtlást rendeltem el, amelyet kérelmező teljesített.

A dokumentációt felülvizsgálva megállapítottam, hogy aZ abban feltüntetett, tervezett
hulladékhasznosítási tevékenységgel érintett területek egy része vizbázis védőövezetére esik,
melynek alapján a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefliggésben egyes
kormányrendeletek módosításárÓl szóló 82l20ll. (V.l8') Kormányrendelettel módosított, a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
31412005' (XII. 25.) Korm' rendelet 3. sz' melléklete 106. b) pontja szerint a tervezetÍ
tevékenység a hulladékhasznosítási engedélyezési eljárást megelozően előzetes vizsgálati
eljárás köteles"
Erre tekintettel l080-l13l20l2. számu végzésemmel a folyamatban lévő engedélyezési eljárást
felfliggesztettem, egyidejűleg engedélyes részére előzetes vizsgálati eljárást kezdeményező
kérelem benyújtását írtam elő 2012. március 3l -i határidőre'

Ezt követően kérelmezo beadványában az engedélykérelmet módosította, miszerint a

vízbázissal érintett területekre vonatkozóan Engedélyes hulladékhasznosítási engedély
kiadását nem kéri'

A tényállás teljes körű tisztázása érdekében 1080_Il4l2012. számon ismételten hiánypótlást
rendeltem el, melyet kérelmező részben teljesített, valamint az engedélykérelmet további
érintett ingatlanok vonatkozásában kiegészítette.

|080-Il612012. számu felhívásomra kérelmező részéről a hiánypótlás teljesítése teljes körűen



megtörtént.

A kiegészített dokumentáció egy példányával megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel

rendelkező illetékes szakhatóságot állásfoglalása megadása végett.

A ZaIa Megyei Kormányhivatal Népegészségügyí Szakigazgatási Szerve Zalaegerszegi, Lentl
Pacsai Kistérségi Népegészségügyi Intézete XX-R-100/01593-212012. számű szakhatósági

á1lásfoglalásában az engedély kiadásához kikotés nélkül hozzájánit, az alábbi indokolással:

A Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Petofi u. 4. sz') megbizásából eljáró Végh &
Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelem Kft. (9500 Celldömölk, Sági u.43. sz.) Önökhöz
benyújtott kérelmére a Lenti Hulladékkezelő Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítási

engedélyezési eljárása ügyében a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Felügyelőség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfog1alás kiadása

érdekében a környezetvédelmi, vízngyi hatósági és tgazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelö|éséről szóló 34712006. (XII.23.) Kormányrendelet 32lB's (l) bekezdés e) pontja,

valamint az 5. sz. melléklete alapján'
Végh & Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelem Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43. sz.)

által készített I-O57|2OII. munkaszámú a Lenti Hulladékkezelő Kft. nem veszélyes

hulladékhasznosítási engedélykérelemben és aZ I-033l20I2' SZ., az l-057l20l2. SZ,,

valamint aZ 1-077l2OI2. iktatószámú kérelem kiegészítésekben foglaltak a|apján

megállapítható, hogy a tevékenységek végzése során az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenorzés rendjéro1 szóló 20112001. (X.25.) Korm. rendelet, a települési szilárd és

folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szó1ó I6l2002'
(V. 1 0.) Eü.M. rendelet követelményei teljesülnek.
Fentiekre tekintette1 a rendelkezo részben foglaitak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot a köZigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szo|ó2004. évi CXL. törvény 44.$. (9) bekezdése alapjánzárÍam ki, s e jogszabályi helyre

hivatko zás s al adtam táj ékoztatást a j o gorvo s lat 1 ehető sé gérő l.

Az ügyfel az AlIami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért és igazgatási jellegű szo|gáltatásaiért fizetendő díjakról szóló Il2009. (I. 30.)

EüM. rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 2011.2.20-án a l0049006-
00 3 0 3 066-00000000 számlaszámra átutalta.
Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vizigyt hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek krjelöléséről szóló 34712006. (XII.23.) Korm. rendelet 32lB $ (1)

bekezdése és a rendelet 5. sz. melléklete állapítja meg.
Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatró1 és a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyogyszerészeti
államigazgatási Szerv kijelöléséről szóló 32312010. (XII'27.) Kormányrendelet 3' sZ.

melléklete állapítja meg.

A tervezett tevékenységgel érintett Lenti, 0126124, 012617,0I4I12 és 0142l6, aBodeháza 057

és 075, aZalaszombatfa 035, 067ll és06712, valamint a Belsősárd 07212 hrsz-ú út, illetve a

Lenti hegyen lévő 0646, 3876,6338, 6354 és 7535 Lrsz-ú utak és a környezetükben lévő
ingatlanok Sem állnak országos védettség, i1letve európai kozcisségi jelentőségű

természetvédelmi oltalom alatt.

Azutak, mint olyanok erősen antropogén hatással terheltek, rajtuk és környezetükben táj- és



természetvédelmi érték előfordulása nem valószínűsíthető, ezért a hulladékhasznosítás azok

állapotában további negatív változást nem okoz.

A kérelem elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatok és dokumentumok, illetve az

eljárásban közreműködő szakhatóság állásfoglalása alapján megállapítottam, hogy Engedélyes

rendelkezik a hasznosítási tevékenység foly.tatásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi

feltételekkel, ezért a rendelkező részbe foglalt kikotésekkel a kérelemnek helry adva, az

engedély kiadásáró l határ oztam.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges

egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít'

Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a természet védelméről szóló |996. évi LIII' törvény

43. $ (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kinzása,

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó_, élő-

táp|áIkoző, kö ltő-, pihenő-, vagy búvóhelyének lerombo lása, károsítása.

Határozatomat a Kormányrendelet 20. $ (l) bekezdés e) pontban, továbbá a 22. $-ban

foglaltak alapján, a Ket. 71. $ (1) és 72.$' (l) bekezdésére figyelemmel hoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98' $ (l) és 99. $. (l) bekezdéseiben foglaltak szerint

biztosítottam'

Az engedélyezési eljárás díjának megállapítása a rendelet l. melléklet 7. pontján, a

jogorvoslati eljárás díjának a megállapításaarendelet 2. $ (4) bekezdésén alapul.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 22. $ (3) bekezdésében foglaltakkal

cisszhangban áiiapítottam meg.

A hatósági nyi|vántartásba vételről a Kormányrendelet 25' $ (l) bekezdése alapján

rendelkeztem.

Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vizigyi hatósági és

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.

$ (l) bekezdés c.) pontján és (2) bekezdésén, illetékessége az l. számu mellékletének IV.
pontján alapul.

A határozatot kapia:
l ' Lenti Hulladékkezelő Kft. 8960 Lenti, Petőfi u. 4.

2. Végh & Végh MKT Kft. - 9500 Celldömölk, Sági u. 43.

3. Lenti Város Jegyzóje, Lenti (hirdetménnyel)
4. Körjegyzoség Rédics (hirdetménnyel)
5. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Zalaegerszegi,

Lenti, Pacsai Kistérségi Népegészségügyi InÍézete 8960 Lenti, Templom tér 9.

6 . Za| a Me gye i Katasztró favéd e lm i I gazgatő s ág 89 0 0 Za|aegers Ze g

Bencsics Attila igazgatő
megbízásából:
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Bicző Ágnes sk.
osztályvezető

Szombathe|y,, 20t2. június 13.


