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Tärw: Hatrirozatmödositiisa

A Fegyvemeki Mezögazdasäg;, Vrirosüzemeltetdsi 6s Fejleszt6si Int6zmöny (5231 Feglvemek,
Szent ErzsÖbet üt 775.) räszöre 7349-111201I. szämon kiadott hullad6kkezeldsi enged6ly mödositä-
sara, kdrelemre indult eljaräsban a következö dönt6st hoztam.

Hatärozat

A Fegyvemek Viznü 6s Közs6ggazdälkodäsi Intözm6ny (sz6khe1y: 5231 FegJvernek, Felszabadu-
läs u. 175) röszöre 7349-11/2011. sziimon kiadott hulladökkezeldsi engeddllt

m6dositom
az aläbbiak szerint:

Az enged6lyes szemdlye: Feglverneki Mezfigazdasägi, Värosüzemeltet6si 6s X'ejleszt6si Int6z-
m6ny (5231 F egyvernek, Szent Ens6bet üt 175.)

Jelen haüärozat a 7349-112011. sziimon kiadott hatrlrozat egvdb rdszeit nem 6rinti. az abban foelal-
tak toväbbra is örv6nyesek.

Eljriräsi kö1ts6gre vonatkozd rendelkezösek:
- Az engeddlyes az igazgatäsi szoigältaläsi dijat [40 000,- Ft] megfizette.
- Egydb eljäräsi költsög nem merült itil.
- Tekintettel arra, hogy dönt6sernet ügyint6z6si hatriridön belül hoüarn meg igazgatäsi szolgalta-

tiisi dij visszafizet6si kötelezettsög nem ä11 fenn.

Halirozatom ellen a k6zbesit6stö1 szrlmitott i5 napon belül az Orszägos Kömyezetvddelmi ös Ter-
möszetvddelmi Föfe1ügye1ös6gh ez cimzett, de 2 pöldfnyban a Közep-Tisza vidöki Kömyezetvd-
delmi ös Termdszefvddelmi Felügyelös6ghez benyüjthatö fellebbezdssel lehet 6lni. A fellebbezds
dijköteies. A jogorvoslati eljriräs dija az igazgatäsr szolgrlltatisi dijtdtel 50 Yo-a, anit a Közdp-Tisza
vid6ki Környezetvddelmi 6s Termöszetvddelmi Fe1ügye1ös6g 10045002-01711930-00000000 szrimü
szämläjära kell teljesiteni. A befizetöst igazold bizonylatot (vagy annak'mäsolatät) a fellebbez6shez
kell csatoini.
A fellebbez6s elektronikus üton tört6nö benyüjtäsara a Közäp-Tisza viddki Kömyezetvddelmi,
Termdszetvddelmi 6s Vizügyi Felügyelösdgn6l nincs m6d.

Indoko läs

A Fegyvemeki Mezögazdas6$, Värosüzemeltet6si 6s Fejleszt6si Int6zmdny (5231 Feglvemek,
Szent Erzsdbet ft 175.) 7349-1112011. szämon kiadott hulladdkkezeldsi engedöly mddositäsrira k6-
relmet nyitjtott be Felügyelösögünkre.
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Köz6p-Tisza-vid6ki Kö rn yezetv
Term6szetv6delmi F elügyelöseg



A kdrelem megfelelt a jogszabälyokba foglalt tarta.lmi követeimdnyeknek, csak az tgazgatäsi szol-
griltatäsi dijat nem fizettök meg. ll38-2/2014.s2. hirinypötläsra felhivö levelemre a dijfizetds meg-
törtdnt.

A me gällapitott tdnyälläs:
Feglvemek Vianü 6s Közsdggazdälkodäsi lntdzmeny (szdkhely: 5231 Fegyvemek, Felszabaduläs
u. 175.) 7349-11/2011. szätrnonkiadott hulladdkkezeldsi engeddllyel rendelkezett.

2014. janufu 29-ön kelt leve1öben taj5kozlattäk Felügyelös6günket, hogy 2014. jantar l-i bejegy-
zösse1 a Feglruemeki Mezögazdasäg;, Viirosüzerneltet6si 6s Fejleszt6si Intdzmöny (5231 Feglver-
nek, Szent Erzsdbet it 175.) vögzi az engeddlyben meghatärozott tev6kenysögeket, ezdrt kdrelmet
nyüjtottak be a Felügye1ösdgre az engedllyeik ätirisära.

Az ügyben ajogszabäly szeinti ügyint6z6si hatäridö: 30 nap, melyet nem ldptem tul. Az Xgy:uat6z6-
si hatriridöbe nern szrimit bele a hiänypötläsra iranyul6 felhivästöl az annak teljesit6söig terjedö idö.

A k6reiernre indult eljriräs sorän hozott dönt6semmel a rendelkezö r6sz szerint hatriroztam. Döntö-
semet a közigazgatäsi hat6sägi eljaräs 6s szolgältatäs rütalinos szabätyatrol s2616 2004. övi CXL
törvdny [röviditve: Ket.] 71. $ (1) bekezddse szerinthati$ozatba foglaltam, figyelemmel a hulladök-
röl s2616 2012. övi CLX)O(V. Törvöny 79. $ (4) bekezdösöre.

A hatärozat mödositäsäval egyidej'fileg felhivom-a firyelmüket a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. Törv6ny 90. $ (2) bekezd6s6re, nely szerint,,A begyüjt6si 6s täroläsi enged6lyek
idöbeli hatälyuk lejärtäig, de legk6sdbb e törvöny hatälybal6p6s6t követ6 2 6vig hatälyosak,
azt követöen hatälyukat vesztik"

A Felügyelös6g hatriskördt 6s illetdkessdgdt megriliapitö, valamint a döntöst megalapozo jogsza-
bälyhelyek:
- A34712006. Q(II.23.) Korm. rendelet 8. $ (2) bekezdds 6s a 1. sz. melldklet 9. pontja, valamint

a Korm. rendelet 23. $ (1) bekezd6s alapjin az i11et6kess6gge1 rendelkezö kijelöit kömyezetvö-
delmi hatdsäg a Fe1ügye16s6g.

- A kömyezetvddelmi, termöszetvddelmi, valamint a vizijgyr hat6sägi eljaräsok igazgatiäsi szol-
gältatäsi dijairöl s2616 33/2005. (X11.27.) KvVM rendelet 1. sztimü mellöklet I.4.1,4.5,52
pontja az engeddlyezöshez 40000 Ft igazgatäsi szolgältatäsi dijat ällapit meg.

- Hatiirozatom kiadäsänäl figyelembe vettem a hulladökdl sz6lo 2012.6vi CL)C(XV. Törvöny
elöiräsait.

A Ket. 98. $ (1) bekezdösben rögzitettek szeinl az elsdfoku hatirozat ellen fellebbezösnek var he-
lye. A Ket. 99. $ 6rtelm6ben a fellebbez6st a döntds köz16s6tö1 szrimitott 15 napon belül lehet elöter-
jeszteni. A jogorvoslati eljäräs dija a kömyezetvödelmi, termdszetvddelmi, valamint a vizngyi hat6-
sägi eljäräsok igazgatäsi szolgältatäsi dijairöl szö16, m6dositott 3312005. (XII.27.) KvVM rendelet
2. $ (4) bekezdds alapjin az alapeljaräs igazgatäsi szolgriltatrlsi dijtdtelönek 50 %-a.

Szolnok, 2014. märcius 12.



Hatiärozatomr6l drtesitdst kapnak:
1./ FegyvernekiViznrü6sKözs6ggazdrilkodäsiInt6an6ny Tdrtivevörmyel

5231 Fegyvemek, Felszabadulis u. 175.
2./ Jäsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormrinyhivatal

Ndpegöszsdgügyi Szakigazgatrisi Szerve
Szolnoki, Törökszentmildösi Kistdrsögi Ndpegdszsdgtigyi Intdzet
5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.

3./ Jäsz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztröfavedehni Igazgatdsäg
5000 Szolnok, J6zsefA. u. 14.

4./ KÖTI-KTF Hulladdkgazdälkodäsi Osztrily, HNYR
5./ KÖTI-KTF Hatösägi Osztrily
6./ KÖTI-KTF IrAtfiir

Engeddlyesre vonatkozd informdciök:
1. Neve: Feglverneki Vizmü €s Közs6ggazdräLlkodasi Intemeny
2. Szdkhely: 5231 Fegverne( Felszabadukls u. 175.
3. KÜJ szäma: 100454707
4. KSHszämjele: 15413673-3600-322-16

Hullad6kkezelö telephellre vonatkozö informicidk
1. Objektum megnevezese: Polgäxmesteri Hivatal.Varyongazdrilkodäsi Csoport
2. Objektum cime: Feg5,vernek, Felszabaduläs u. 175.
3. Objektum helyrajzi szima: 171.
4. Objektum KTJ szäma: 101715185


