
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREcYHÁzl JÁfuiSI H IVATALA

ügyszám: 8136-1212017. Tárgy: Az UD stahl Recycling Kft, részére
Ügyintézó: Kende Dóraldr Anta|óczy sándor nem veszélyes hulladék gyújtési
Telefon: (42) 598-930/238/150 tevékenység engedélyezése

HiV,szám:
Melléklet

Az U0 stahl Recycling Kít, (4242 H4dúhadház, sámsoni u, 2, telephely: címe: 4600 Kisvárda, Hármas u,
2. |6212 hrsz.) KsH. azonosító száma] 125176134677-113-ag)

Környezetvédelmi ÜgyíélJel: 1oo 566 435
Környezetvédelmi Területi Jel: 102 54,2 263 kérelrnének he|tt adva, a határczat rendelkezó részének

l. pontjában megjelölt nem veszélyes hulladékok gyűjtését az alábbi feltételek betartása mellett a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály (továbbiakban: Fóosztály)

engedélyezi,

ezzel egyidejúleg a kft. a kisvárda, Hármas u 2, alalti telephelyre vonatkozó ném veszélye§ hulladék tároló
hely územeItetési szabályzatát

jóváhagyja.

l. Gyűithetó nem veszélves hulladékok:

KÓBNYEZEMDEW| ÉS TEBMÉSZEMDS J!.ll FÓosZrÁrY HULLÁDÉKGAZDÁtxooÁsl, LEVEGó_ És ZAJvÉDEU!.tl osZrÁLY
4400 Nyi,.6gyháa, Kölcsey llca 1 2- ] 4, 44@ NyiÉgyhea, Pí,: 246, Tel€íon (42)59a.93o Fd (42)598.9a ]

E mail Ug!,lelszól9a]at zoldháloMg@s2abolcs gov hU Hon ap: htlp]//ílvkM zoldhatosaq hU

EWc
kódszám Megnevézés Mennyiség

{tonna/év)

12 Fémek, múanyagok alakitásából, fizikai és mechanikai íelületkezelésébó
!zármazó hulladék

,l2 01
Fémek és műanyagok alakíiásából, íizikai és mechanika
ielületkezelésébő| származó hulledék

12 01 01 /asÍém rÉszek és esztergaforgács 500
12 01 02 /asfém részek és por 500
12 01 03 lemvas fém reszelék és esztergaforcács 500
12 9901 <özelebblől meg nem határozott hulladék 500

í5 csomagolási hulladék; közelebbról meg nem határozott íelitató anyagol
labszor!ensek), törlőkendók, szűróanyagok és védórUházat

í5 01
osomagolási hulladék (beleértve a válogatotlan gyűjtött tetepülés
;somagolási hulladékot)



15 01 a4 ém csomago]ási hulladék 500

16 A hulladékjegyzékben közelebblől meq nem határozott hulladék

16 01

A közlekedés (szállítás} különböző t€rületeiíól §záímazó hulladékká váll
Jépjármű (ideértve a terepjáró jármüvet is), a hulladékká vált gép.iármú
bontásából, valamint kaóantartásából szálmazó hUlladék (kivéve a í3, .

'4 
főcsoportokban, a ,16

r 16 08 alcsoporiokban meghatározott hulladék)
06 és

16 01 06
:ermékként tovább nem használható járműVek, ámelyek nem tartalmaznak sem
blyadékokat, sem más veszélyes összetevóket

500

16 01 17 /asfémek 1,000

16 01 18 1emvas fémek 1 000

16 01 22 (özelebbról meg nem határozott alkatrészek 500
16 01 99 (özelebbró] nem meqhatározott hulladékok 100

,16 02 leklromos és elektronikus berendezésék hulladéka

16 0214
(iseléjtezétt berendezés, amely k0lönbözik a 16 02 09-tól 16 02 ,l3-ig terjedó
1ulladéktípusoktól 500

16 02 16 (iselejtezett berendezésból eltáVolított anyag, amely különbózik a 16 02 15{ól
500

17
Építési-bontá§i hulladék (beleértve a szennyézett területek]ól kitermell
földet is}

17 04 émek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 a4 01 üörósréz, bronz, sáíqaréz 500

17 a4 02 aluminium 500

17 04 03 5lom 500

17 04 04 :ink 1,000

17 04 05 vas és acél 1,200

17 04 07 iémkeverékek 500

17 0411 (ábel, amely különbözik a 17 04 1o-tól 500

19
Hulladékkezeló létesitményekból, a szennyvizet képzódésének telephélyén
kivül kezeló szennyvíztisztíiókból, valamint az ivóvíz és ipari ví2
§zolgáltatásból §zármazó hulladék

,l9 10 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
1910 01 r'as- és acélhulladék 500

19 10 02 1emvas Íém hulladék 500

19 12
Közélebbról meg ném határozotl mechanikai kezelésből (pl. osztályozás
apritás, tömörités, pell€t ké§zíié§) §zármazó hulladék

19 12 02 Érn Vas 1 000

19 12 03 1emvas fémek 500

20
Ielepülési hulladék (háztartási hulladék és
,ta§onló kereskedelmi. ipari és intézményi
9lkülönitetten gyújtött frakciót is

a háztartási hulladékhor
hulladék), ideértve a2

20 01 Elkülönítetten gyűjlött hulladék írakciók (kivéve a 15 01)

20 01 36
(iselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
,20 01 21,20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 500

20 01 40 émek 1.2o0
A gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 1.525

-2-



ll. A tevékenvséq teroleti léhatáíolásai

- A Kft, Kisvárda, Hármas u, 2, (6212 hrsz,) szám alatti bérelt telephelye,

lll. A nem veszéfué§ hulladókok oyűitésénék t6chnolóqiáia:

A hulladékok átvétele a Kisvárda, 6212 hrsz. alatti bérelt telephelyen tödénik. A mérlegelést követóen történik a
lerakodás gépi illétve kézi eíövel, A lerakodás során megtörténik a szemrevételezés, valamint a fémek -
fémkeverékek beazonosítása, A mérlegelést követóen a hulladékokat a telephelyen réndezetten, faj€nként
elkülönítve tárolják továbbértékesltésig, A hulladékok gyújtése szilárd burkolattal ellátott területen, valamint
épületben történik ömlesz.tve, konténerekben vagy big-bag zsákokban,
A Kft, a Kisvárda, 622 hrsz, alatti telephelyén a hulladékok elözetes válogatását és elózetes tárolását Végzi,
eá követóen engedéllyel rendelkezó hulladékkezelónek keriilnek átadásra,
A tevékenység során keletkezó veszélyés és nem vészélyes hulladékot a telephelyen kialakított munkahelyi
gyújtóhelyén gyújük,

lV. R.ndelkezés.e álló Dénzúovi. személvié3 múszaki eszkózök:

Pénz0ovi eszköz:. kómyezetszennyezési feleiósségbiáosítás. banksámlán elk0lön ített fedezet az esetlegesen bekövetkezö környezetvédelmi károk elhárításárá

személvi állománv:. 0gwezetök. telepvezetö. adminisárétor. íakodógép kezeló. segédmunkás. környezetvédelmimegbízott

Múszaki eszközók:. tolósúlyos mérleg. hídmérleg. kanalas forgó rakodógép. kéziszer§zámok

V. A hulladékqazdálkodási t6vókenv3éo 3o]án beta.tandó általános elóí.á§ok:

1, Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és Végezni, hogy az a kömyezetet a lehető legkisébb
méítékben érintse, vagy a környezet teíhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon
kömyezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biáosítsa a hulladékképzódés megelözését, a
képzódó hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosltását,
továbbá környezetklmélö ártalmatlanitásái.

2, Hulladékgazdálkodási tevékenységet az embéri égévség veszélyeáetése és a környezet kárositása
nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a kömyezeti elemekre, ne okozzon
lakosságot zavaró (határéítéket meghaladó) zajt vagy búá, és ne béfolyásolja hátrányosan a tájat,
valamint a védett természetiés kulturális éítékeket.

3. A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséról
- az általa üzemeltetett hulladékkezeló létesítményben vagy berendezéssel végzett elókezeló.
hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,
- a hulladék hulladékkezelónek történó átadása,
_ a hulladék szállitónak töíténő átadás,
- a hulladék gyújtójének történő átadás,
- e hulladék közveiltönek töíténö átadása 

_



4.

5

6

_ a hulladék kereskedőnek történó átádása,
- a h!lladék közszolgáltatónak történő átadása - ideértve a hul|adék hulladékgyújtó ponton Vagy
hulladékgyí]jtó udvaóan történó átadásának esetén is _, vagy
- a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történö átadása útján gondoskodik.

A hulladékbirtokos amikor a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretében történó átadás kivételével -, meg kell gyózódnie arról, hogy az átvevó az adott hulladék
száIlítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hu|ladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges
nyilVántartásba Vétélé megtörtént

Az engedélyes a berendezések hibás működése és káresemény bekövetkezése esetén gondoskodni
köteles a károk elháríüsáról a havária tervben foglaltaknak megfelelóen, köteles értesíteni az
illetékes hatóságokat, valamint köteles 90ndoskodniaz eredeti állapot helyréállításáról.

A környezeti károk elhárítására szolgáló biztositási szezódést az engedély érvényességi ideje alatt
fenn kelltartani,

A hulladékoknak a Kft. íelephelyére történó szálliésát, illetve ielophelyról tö.ténó kiszállítását
csakiog6rős hUlladék8zállitási éngedéllyél réndelkézó 9azdálkodó szeívezet végezheti.

Ha az engedélyes - hulladékgazdá|kodási tevékenységét nem érintó- adataiban az engedélyben
meghatározottakhoz képest Változás következik be, az engedély jogosultja a Változást - annak
beköVetkezésétól számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni.

9, Az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység folytaésának megszűné§ét, befejezését - a
megszúnést, befejezést megelőzóen legalább 30 nappal - a környezetvédelma hatóságnak köteles
bejelenteni,

10,Az éngédélyes adatszolgáltaési kötelezettségének keletkezését, továbbá - ha tevékenysége
megváltozik vagy megsziinik - az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy
megszúnését a kötelezettség keletkezésétól, megváltozásától vagy mégszúnésétől számított 60
napon belül a környezetvédelmi hatóságnak írásban köteles bejélenteni.

11,Az adatszolgáltatás során közólt adatok teljéskörűségééft, az adatszolgá|ta€sla kötelezettre
Voflatkozó számviteli szabályokkal, staüsztikai rendszeírel, Valamint saját nyilvántártási rendszereivel,
mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelézett felel,

vl. A hulladék qvúité§íe speciális élóírások:

í2.A hulladék gyújtési tevékenységet az engedélyes csak a lll, poniban meghátározott technológiai lelrás
alapján végezheti,

í3, Az engedélyes napíakész nyilvántartást köteles vezetni telephelyenként és hulladéktipusonként a
tevékenysége során képzódő, mástól átvett, másnak átadott Vagy áttala kezelt hulladékokról,
adatszolgáltatást a HIR fólap, HIR-ÉV-1, HIR_ÉV_2 adatlapokon kóteles teljesitenl az Általános
Nyomtatványkitöltő (ANYK) program használatáVal kitöltött elektronikus ilrlapokon, elekkonikus úton
minden évbon e tárgyévet követó év március 1. napjáig.

14,A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes nem veszélyes hUlladék esetében 5 évig köteles megórizni,



15.Az engedélyes a Kisváda 6212 hlsz. alatti telephelyén az áfuett hulladékokat jelen engedélye alapján
elózete§en Válogathatja, elózetesen tárolhatja, azonban más hllladék e|ókezejési tevékenységet
csak elókezelésre is Vonatkozó engedély alapján végezheta.

vll. A nem v6zélves hulladék tároló helv üzemeltetése soán bétartandó elóinások:

16,Az engedélyés a gyűjtött hulládékok tárolását - kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben Az
engedélyes a gyújtött hulladékok előzetes válogatását, elózetes tárolását - kormányrendeletben vagy
minasáeri rendeletben meghatározott kivétellel - összesen légfeljébb 1 évig Végezheti, Eá követóen
a hulladék kezeléséról haladéktalanul gondoskodni kell.

17.A telephelyen az egyidejűleg gyújtött hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a
teléphelyen kialakított tárolóhely összes befogadó kapacitását. A telephelyen egyidejúleg tárolható
nem veszélyes hulladék mennyisége: 1,500 tonna,

18,A hulladéktáro|ó helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a táíolás helyén megki]lónböztethetó, jól
látható, figyelemfelkeltó jelzés, felirat alkalmazásáVal egyértelmí]en és olvashatóan fel kelliünietni,

19,A iáro|ás soÉn hásznált tárolóterek (í9y különösen az út és térburkolatok) éllapotát az üzemeltetési
szabályzat előírásaiszerjnt rendszeresen ellenőrizni és szükség szeíintjavítani kell,

20,A éíolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani
kelL

21,A hulladéktároló hely üzemeltetóje gondoskodik arró|, hogy az územeltetés megfeleljen az elérhetó
legjobb technikának,

22,A hulladékéroló hely üzemeltetöje a hultadéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész
módon iizemnaplót Vezet,

vlll. A felüqveleti diira vonatkozó rendelkezés:

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységének megkezdését a tevékenység megkezdését kövétó 9
!3p9L!9!!!] irásbán jelentse be a Fóosztálynak.
A díj mértéke telephelyenként (a fióktelepet, Valamint telephely hiányában a székhelyet is idéértve) 40.000,_
Ft azaz negyvenezer forint, A 2017. évi esedékes felügyeleti díjat a múködés idótartamával napía
arányosan, egy összégbén, a hulladékgazdálkodási engedély joge.óré emelkedésél követő 30 napon
belül kell megfizetni az alábbiakban meghatározottak szednt.
Ezt követóen az engédélyesnek ?ql9:Ji!]!é!!!i!d9!.l!!9! a tárgyéVi esedékes felügyeleti díj teljes összegét
a !é!gyÉ!__&.E!!é!_39:!q kell megfizetni, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni
szabolcs_szatmárBereg lvlegyei KormányhivataI IVlagyar Államkincstárnál Vezetett 1 0044001-00299695-
00000000 számú elóirányzalfelhasználási keretszámlájára,
Késedelmes téljesíté§ esetén késedelmi pótlékot kell íizetni,

Jelén engedély - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik _ e közlé§l követó í5. napon emelkedik
jogeróre.

Az eljárás során eljárási költségként az engedé|yezési e|járás igazgatási szolgáltatási dúa merúlt fel, melynek
megflzetésére az úgyíé| köteles, Az engedélyezési eljá.ás igazgatási szolgáltatási díja
160 000 Ft, melyet az ügyfél a Fóosztály felhíVására megfizetett, Egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Ezen éngédély az elóirások betartása esetén jelen haüirozat iogeróíe emelkedésének napjától
2022. okióber 09-ig érvényes,



E határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzeft, de a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztályhoz 2 példányban benyújtott íellebbezésnek Van helye,
A fellebbezés dí]köteles, a díj mértéke jelen engedélyezési eljárás 50 %-a, azaz 335.000 -Ft, Fellebbezés
esetén a fellebbezési eljárás düát a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Álamkincstárnál
Vezetett 10044001-00299695-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával
egyidejúleg, Az átutalás kózlemény rovatában fel ke|l tüntetni: Környezetvédelmi és Természefuédelmi
Fóo§ztály elnevezést és a határozat ügyszámát is,

A fellebbezés elektronikus úton Való benyújtására nincs lehetóség,
A fellebbezés alap]án a Fóosztály a határozat módosításáról Vagy vi§szavonásáról illetve a Pest i/egyei
Koímányhivatalhoz címzett Va|ó fe|terjesztésról dönthel.

lNDoKoLÁs

Az UD stahl Recycling Kft, |4242 Hajdúhadház, sámsoni u. 2.) meghatalmazásából Ónodi zolén egyéni
Vállalkozó (4024 Debrecen, Piac u, 40.612.) 2017. augusztus 11-én kérelmet nyújtott be a Fóosztályhoz,
melyben nem Veszélyes hulladékok gyújtését kérte engedélyézni a Kft, Kisvárda, 6212 hrsz. alatti béíelt
teléphelyéíe Vonatkozóan,
A telephelyre és a tevékenységre Vonatkozóan a Kft. nem kíVánt előzetes vizsgálati eljárást lefolyiatni, mivel a
tevékenység Volumenét 5 tonna/nap kapacjtás alatt kíVánja tartani, í9y éVi 7 nap technikai szünettel kalkulálva
a nyitva tartás éVi 305 nap. Ebból adódóan a gyújthetó nem Veszélyes hulladékok maximális mennyisége
305'5 tonnahap=1 525 tonna/év,
A hulladéktípusonként meghatározott gyújthető mennyiségek összege nagyobb a fent megjelölt 1,525

tonna/éV mennyiségnél, mivel az egyes EWc kódok szerinti áwételi ménnyiségek elóre pontosan nem

meghatározhatóak,

A, közigazgatási hatósági eljálás és szo/gáltatés általános 
'zabályairól 

szóló 2004. évi cXL. tóNény
(továbbiakban: Ket,) 71lA § (1) bekezdése alapján a Föosztály a 8136-112017. számon függó hatályt]

határozatot hozott, amely nem emelkedett jogeróre, miveljélen haérozatban 2017, október 11+t megelózóén
az ügy érdemében döntési hozott.

A kérelem benyújtását köVetően a Fóosztály a a136-3l2017. számú levelében a Ket. 29, § (3) bekezdése
alapján az éljárás megindltásáról értesítette az érintett ingatlan (Kisvárda 6212 hÉz.) ingatlan-nyilvántártásba
bejegFett tulajdonosát, mint lsmert úglelet
A Fóosztály a 8136-212017. számú levelében az eljárás megindításáíól éftesítette az éíjntett ingat|an
(Kisvárda 62/2 hrsz,) egyéb jogosultját, akit íelhívott, hogy nyilatkozzon arról, hogy az ügy a jogukat vagyjogos
érdekét érinti-é,
Az egyéb jogosult a megadott határidón belül, illetve a mai napig nem nyilatkozott, Igy a Fóosáály ú9y
vélelmeze, hogy az ü9y nem érintijogát, jogos érdekét, ezért ügyfélnek nem minósül, így a Fóosáály részére
jelen eljárásban további dokumentumot nem küldött,
A kérélem hiányosan ker0lt benyújtásía, ezért a Fóosztály a a1364l2017. számon hiánypótlás teliesítésére
szólította fel a kérelmezói
A Kft. meghatalmazottja a 2017, szeptembér 05-én érkezett beadványában teljesítétté a hiánypótlásban
foglaltakat,

A Fóosztály megállapította, hogy a Díjrendelet 1, számú melléklet 4.6. és 2o.2. fószámai értelmében
igazgatási szolgáltatási díjköteles, A díj mértéke jelen eljárásban meghatározott 160,000 Ft, amelyet a Kft, a
kérelem benyújtásával egyidejűleg hiánytalanul megíizetett
A Ket, 158, § (1) bekezdése szerin| 'Az eljálási költséget a hatóság összegszerüen határozza meg, és dönt a
költség viseléséról, illetvé a megelólegezett kóltség esetleges visszatérítésélól,"
Az eljárás során a Ket, 153, §-a szerinti költségek kózül az igazgatási szolgáltatási díj merúlt fel, melynek
megfizetésére az úgyfelet köteleztem, Az üg},fél az eljárás során az agazgatási szolgáltatási díjat megíizétte,
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Az engedély kiadásához a Kei 26. § (1) bekezdése c) pontjára hivatkozva a Fóosáály a 8136-
7l2o17.számú iratában jogsegély iránti kérelemmel fordult Kisvárda Város Jegyz6]éhez, hogy 8 napon belül
tájékoáasson arról, hogy hulladékkezelési tevékénység érint-e helyi jelentóségú Védett természeti teíületet,
amennyiben igen szakhatósági állásfogla|ésál adja meg a kórnyezefuédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgaíási feladatokat ellátó szeNek kijélöléséól szóló 7112015. (ll1.30,) Korm. rcndelet (továbbiakban] a
Rendelet) 31,§ (3) bekezdése, a 8. melléklet ll, táblázat 3, pontia értelmében,

A Főosztály a 813612017. számú iratában a Rendelet 31.§ és 8, sz, melléklet l táblázat 2, pontjában
megállapílott szakkérdés Vizsgálatát, és állásfoglalását kédé a szabolcs-szatmár-Bereg i,/egyei
KormányhiVatal KisVáídai Járási Hivatal Népegészségügyi osáályától.

A szabolcs-szatmár-Bereo Meovei kormánvhivatal kisvárdai Járási Hivatal Népeoészséoüqvi osztálv
sZ-06/N Eo/o17036/2017, számú szakkérdése alapján megállapítást nyert, hoqy a 4600 Kisvárda, Hármas út
2, 6212 hÉz. alatti telephelyen a nem Veszélyes hulladékok gyújtésére Vonatkozó engedélyezésnek
közegészségügyi akadálya nincs.
Az UD stahl Recyc|ing Kft, az SZ-06/NEo/01703-3/2017, úgyiratszámú Végzésben foglalt hiányosságokat a
megadott határidó elótt teljesítette A kémiai biztonságról szóló 2000, éVi XXV. törvény 19, §-nak megfeleló
kockázatbecslésról, valamint ugyanezen töNény 29, §-a szerint a Veszélyes anyagokkal, illefue a Veszélyes
keveíékekkel Végzett tevékénység hivataluk felé történő bejelentéséról gondoskodott,
A Járási Hivatal hatásköre és illetékessége az egészségügyi hatóságj és igazgatási tevékenységról szóló
199l, éVi Xl, törvény 2, § (1) bekezdése, a fóVárosi és megyéi kolmányhivatal, Valamint a járási (főVárosi
keíületi) hivatal népegészségügyi feladatái ellátásáról, továbbá az egészségúgyi á|lamigazgatási szerv
kijelöléséról szóló 385/2016 (Xl1,2,) Korm, rendelet 4-5, §, és a fóVárosi és megyei kormányhivatal, valamint
a járási (fóVárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015, (ll1,30.) Korm, rende|et 2,§ (4) bekezdése rendelkezésein
alapul,

A belfö|di jogsegéíy iránti megkeresésre Kjsvárda Város Jeolzóie a 213631l2o17, számú levelében
tájékoztaftá a Főosztal},t, hogy a kérelmezett tevékenység nem érint helyi jelentöségű Védett teímészeti
területet, a helyi környezel és természetvédelemmel kapcsolatos önkoímányzati szabályozással összhangban

Nyilatkozatát a Ket, 26, § (59 bekezdése, Kisvárda Város ónkormánrzata Képviseló_testületének Kisvárda
Válosi természeti értékeinek helyi Védelméról szóló 5l2o15. (l1,26) önkormányzati rendelete Valamint Kisvárda
Város Önkormányzata Képviseló{estúletének 27l2o11, (x1.3o,) sz, rendeletével elfogadott helyi építési
szabálr2atának fegyélembevételéVel adta ki

A felügyeleti dilal a huladékól szóló 2012. évi cLXXxv. töNény (louábbiakban Ht) 82/A § (3) bekezdése
értelmében telephelyenként kell megfizetni, melyról a rendelkezó rész lX, pontjában tett e|ókást a Főosztály.
Az engedély éNényességi idejét a Ht.79. § (1) bekezdésére figyelemmel határozta me9 a Fóosztály.
A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségró| a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgálta€si kötelezettségekról szóló 309/2014. (Xl1.11,) Koím, rendelet alapján rendelkeztem,
Az engedély éNényességi idejét a Ht,79, § (1) bekezdése alapján határozta meg a Fóosztály,

Tájékoztatja a Fóosztá|y, hogy a Ht, 80, § (2) bekezdése alapján az UD stahl Recycling Kft_t, mint
h!lladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezó engedélyest a Fóosztály az éngedé|y kiadásával egyidejúleg
nyilvántartásba vette,

A határozatot a hul|adékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartésba véte|éró|, valamint hatósági
engedélyezésé.ól szóló 43912012. |X||.29.) Korm, íendelet 7 §, 10. §, 11, § alapján, a Ht, 80, § (1) bekezdése
szerinti tartalommal hozta meg a Főosztály, figyelemmel a Ht,4, §,a 6 § (1), 12, § (2), (3), 31. § (1), (2), (5),

79, § (1), 82/A § (1), (3) bekezdéseiben, a hulladékgazdá]kodási tevékenységek nyilvántartásba Véte|éró|,
Valamint hatósági engedé|yezésíől szóló 439l2a12. (Xl1.29)Korm. rende|et 14, § (1) (2) bekezdésében,
továbbá a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgá]tatási kötelezettségekról szóló 309/2014
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(Xl1,11,) Korm, íendetet 3, § (1), (2), 4, §, 6, § (1) (2) a), 10, § (1) b), 11, § (1), (2). \5J, 12. § (1), (2) a)

pontjában, (4) a) pontjában, 13, § (1), (2) bekezdéséb€n foglaltakra, valamint a Ket, 71. § (1) és 72, § (1)

bekezdéséire.
A Főosztály a Kft, Kisvárda 62/2 hrsz, alatti telephelyén kialakított nem veszélyes hulladék éroló hely

üzemeltetési szabályzaál a24612014. (lX.29.' Korm, rendelet 21, § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá.

A haérozat Vll, fejezet 17-23, pontjában foglalt elóirásokai a Főos/lÁ|y az egyes hulladékgazdálkodási
létesitményék kialakításának és uzemeltetésének szabályairól §zóló 24612014. (lX.29.) Korm. rendelet 15, § -

21, § alapján tette,
A felügyeleti díjfizetési kötelezettségról a Ht. 8zA, § alapján a rendelkezó rész Vlll, fejezetében rendelkezett a

Fóosztály, Késedelmes tetjesltés esetén a késedelmi pótlék fizetési kötelezettségéról a Ket 132, § (1) a)

pontja rendelkezik.
A határozat elleni fellebbezési lehetóséget a Ket, 98. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezésre nyitvaálló

határidóíól a Ket, 99.§ (1) bekezdése alapján rendelkezett a Főosztály, A fellebbezés dí]áról a 1412015, (lll,

31,) FM íéndelet 2,§ (5) bekezdése és az 1, sz, melléklet 4,6,, 20.2. íöszámai alapján rendelkezett a
Fóosáály,
Az eljárási költségről a Ket, 158, §-a alapján rendelkezett a Fóosztály,

A Fóosáály hatáskörá a Rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A § (1)

bekezdé§e állapítja meg,
A hulladékok EWc kód szerinti besorolására a hulladékjegyzékról szóIó 7212013. (V|l1,27,) VN4 rendelet

alapjén került soí,
A szabolcs-szatmár-Bereg i,/legyéi Katasztrófavédélmi lgazgatóság részére a határozat a Rendelet 31, § (4)

bekezdése alapján is megküldésre kerül,

A határozatot a teljes köíú meghatalmazás alapján eljáró Ónodi zoltán egyéni vállalkozó útján közli a
Fóosztály az UD stahl Recycling Kft-vel.

Nyííegyháza, 20í7. oKóber 09.

Dr. Galambos lldikó
h ivatalvezetó

és megbizásából

í3pi4E Lista szerint
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