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Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterl Hlvatala
HUMÁN FÓOSZTÁLY
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E 4026 DEBRECEN, I(4LVIN TÉR 1 1.8 {52 517-700 E 52 5t7-a32
g}'iratszámI IGAZ_4613_9/20 l3'

Ugyintéző: Varga Viktóia TáIgy: A P'M'R' Kereskede]mi Ipari és Szo1gá1tató Kft'
(székhelye| ,1031 Debrecen, István út 136') a Debíecon,
vátesi úi 98' (0439/33 h$z.) szám alatti ingatlanra
vonatkozó telepengedély ügye
Me éklct: te]epengedéb/
Nyilvántartási szám| 6-a /2013.

IIATAROZAT

A P.M.R. Kereskedelmi IpaÍi és szolgáltató KfL
(székhelye| 4031 Debrecen, István út l36.)

kérelmónek hel}t adok,
és lészéIe a Debrecen, Vértesi út 9/B' (0439/33 hÍsz') szám a]atti telepre, a

67. nem veszélyes huIladék gyűjtése' hasznosítása' ártalmatlanítísa

tevékenység végzésére a telepengedél}t kiadom és a fenti számon az alábbi adatokkll a
nyilvántartásba bejegyzen,.

Üzemeltető neve:

Üzerne1tető széklrelye :

Cégjegyzékszáma:
TeJep címe:
Telep helyrajzi száma:
Telep haszná1atának jogcíne:
Te1ep tizenreltetésének időtafiama:

P.M.R. Kereskedelmi' Ipari és szolgáltató
Kft.
4031 Debrecen, István út 136.
09-09-001031
4031 Debrecen, vértesi út 9/b.
0439/33 hrsz.
bórlet
határozst]an

N4úszakonként a napi munkavégzés ideje: H-P.l 6.00- 19'00' Szo'-y.i záÍ,{^
Telepen fol}'tatott ipari tevékenység megnevezése| 67. nem veszélyes hulladék gyűjtése,

hasznosítása' ártalmattanítása

A tevékenység végzése során a köZíemúködő szakhatóságok alábbi e]őírásajt ke]l betafianiI

H_B. NI-i KormánYhivatal Debleceni JáIási Hivatal Járási NéDegészséeüevi Itrtézete (Ix_R'
055/02543-3/2013.)l

,,Á I'Iajdú-Bihar Meg)ei Karmánlhiyatal Debreceni Járási Hiyatal Jáúsi Népegészségügí Intézete
részéről a P.MR' KÍí (103l Debrecen' Istvón út 136') kérelmének tig)ében d Debrecen Mepeí ']ogú
ráros Palgármesteri Hiyaful lgazgatási oszfuilrúnak megkeresése akqján Debrecen' réftesi út 9/b'
a|39/33 hlsz' alatíi hulladék giijt.i telepengedébéfiek kiadósúhaz, kiköÍés néIHl hozzájárulunk' ''

Tiszántúli Körn.lezetvédelmi. Természetvódelmi és Vízügyi F€lügvelősóg ítovábbirkban:
IIK I U!4J4!_24!.!!J

,,A Jenti ügyszánon megkereséssel 'fordult a Tíszai11túli Kölnyezetvédelmi, Termívpnélplmi ll
I/ízügli Fel,iigyelőséghez (toNábbiakban: Íelügyelősé9' anellben szakhatósógi ó ásíoglalás
megarlását kérte a P'M'R. Kefeskedel i lpari és szalgáltató Kít' (403] Debrccen, István u' ]3ó.;
KÚJ: ]00,!88883) részére a Debfecen' Vértesi u' 9/b' a$9/33 helyrajzi szum alc!Ííi ÍelePhelye]1



töríénő ,,nem yeszébes hullddék gűjlése, hasznasí!úsd' áftalmatlanííása" leNékenyséE ú9zé3érc"
vnolko:o ,e1epL ELdét).2''' . !li 'h.z'A Felüe},előség a Íen|i levéke\,.'ég végzésérc vonaÍkozlj lelepengedéllhez a
be })újÍott dokunentáció alapjáh írZ alábbi Íeltételek betaúása mellett

hozzáiátul:

]. ]. Az iize elÍetés során be ke|í tartdni d hulladékokról szóló 2a12. évi CLy-Y)'íl Íi;nény (I]t')
és'régrehaj tós i rc ndelele inek e lőíf ás ait'

2' A Ht' 63. !' (1) bekezdése alapjáü besoroh hulladékok kezeléséről a Hí. 31' s-ban
meghatáfazottak szerinÍ kell ga doskodnia' Ha a hulladékbirtokos a hullatlékot masnak átarljtt

- a hu adékgdzdálkodási kazszolgóltatds keleÍébe töfténő í!!.!dás ki,ételé',el , neg ke
ryőződnie allól' hoq)) a2 átNeI,ő dz adatt hulladék szLillílósáfa' köz|etítéséle' kereskedelnére'
illetye ke.elésére vonatkozó htiladékgazdálkodúsí engedéllyel rendeÍkezik' Nag) az adatt
hulladékgazt{álkodási telékenység tégzéséhe: szükséges n!ilúntartásba ..,étele megtörtént'

3 A hulladékok biríokaslinak a Ht' 65-66. s szelinti nyil!áfildrta\si és ddaíszotgaltdíási
köíelezettsége ]wletkezik, meLyeÍ a vanatltozó rendeletben meghanLfozott!1k szerint kett

1' A telephelyen á nen t,eszéIyes hulladék gűjÍése és kezelése d Íelüyelőség ótttl kiQ(t()tt
]a7ai3/2012' szánú hutladékkezelési engedélybe Ío 4laL ak betartc^úta] végezhető.

5. Áz egyes hulladékgazdrilkodt|si tevékenységek (beglíijtés, előkezetés' hasznosítás,
áftalnatlafiiíás, hulladékketeskedelem' hult(lc]ékköz|etítés) külijn-biilön nindegyik
e gedélJkötelesek' A telephel!-en csclk olyu11 hulladékgazdtilkodasi le.,jékenlség 1,égezhető'
anelyre a /elügelőség által kiadoíí efigedél', Íeljo4os í0a'

6' Tilo'' a hulladékat elhagyni' a gíijtés' begí|tés' !űalás terak(is szabályaitót eltérő módon
í. !hdlnÚzni' cll?n.iizelt, AÜ/uln' nyPI kozöI] elh'b, zai' k?zelni

7' A ,el,ékenység salíin kelelkező wszélyes hulladékokat a 98/2aa]' cI' !5.) Karnányrefi(teteí
' lő,rárni nloPian k?tt A?z?lri'

8' A telepheb)e a kezelésrc útvett é5 a telephel! üzemeltetése sa'án keletke.ő hultadékok ége!ése

9 Á |e.)ékery)séget az 1995' éli LIII' törvéry 6' !-a értelnében úgy Lell igezni' hog a
kbrnyezetterhelés a legkisebb, a környezetkárcsítás pedig kizárt teg,en.

la' A csdpadék)izek elszikkdszÍásakor a nórlasított 2l9/2aa1' 0/II' 21') Korn' rc delet elóílLisait
be kEll tartani' Biztosított keIl legyen d ]a' ! (1) bekezdése szeri l a Íelszí alatti \)izek jó
ninőségi állapoía' Á szikkaszIás nem okozhatjtt d íelszh aIatti ví, és o ÍöIdíani közeg 6/20a9'
IV' 14') KvIrM EüM_FI/M egüttes rendeletbe neghaldrozatt (B) szennyezettségi
hallif ér té kné l kedvezőtleneb b áI lapotát'

11. Az ingatlanon em íolytatható ab)an leléke },ség (pl' nem túrotható olya anyag' Ltkalftsz),
a el' a csupadékyizet, ezál|al a Íalüjt, a talaj|izet elszefinyezheti' Bizlasított kell legyen a
2] 9/2004' (l4]' 21') Karn' rende|et ] a' ! (I) bekezdése szerint a Íelszí dlafti vizek ló ninősé:.i

I2' Az okozott, vagt havária jellegű szennyezésí' kálasadált hdlL]déktalanul be kell jelenteni a
Felügelőségnek, azan al gondoskod|a a szennyező telékenység beJeiezéséről és a karcryhítés
negkezdésérőÍ' Rendkíyüli szennyezéssel kaPcsalalbdn a Felűgyelőség ki|izsgálast ke2demé }ez
és rcndkírüli |{zszen yezési, illetle nítútszefinyezési bírságot szabhat ki.

]3. Kórq'ezetet za|)aró' lűfas l.örnyezexefhelés kí1lakulása eseté az engedélyes utólag is
kötelezhelő környezeÍ-rédel11i célú nűszaki l]|egaldás, ],agy i]1!ézkedés ne4télelére'"

H_B' M-i KomáDyhivata] Debreceni Méfósüg]'i és Műszaki Biztonsági Hatóságs űx-S_001/2556-
03t20134\ÍrD:

,'P' M' R' Kercskedeln1i lpari a\ szotgattato Kít' éa3! Deblecefi, Istyán út ]3ó) részere a Deb]ecen],
Iléftesi út 9/B sz. hrsz.:0,l39/33 telephelyen gakaralfii kí|ánt ne]n Neszéb,es hulladék g)űjtése'
hasznosítása' ártahndtlanílása ÍeNékenységeíhez' a telepe get{ély negactásához az aÍábbi .fekélelekkel

hozzájárulok.
ÁÍ\ennyiben a ]v[ag)al Kereskedelmi En4edélyzési Hilutalról és a területi né/ésüg},i és nűsraki
biztansL'gi hatósúgakról szóló 320/2010' (XII. 27.) Korn' rendelel szeli t a Hatóságunk halá9körébe
tartazó bere dezés (gőzktuán' vag| más n anástaftó bercndezés'' Íblt]alatíí és Íi;/d íelelti Neszéb,es

ÍOly ék táro'Ió Íartáb,; autógáz- és iize nn},agtöltő; ipari és ]nezőgazdasági gáztüzelé''ű hőhasznosító'
stb' későbbíek sarón telepítésrc kerül' annak engedél})ezési eljáf^ait a HBMKE Debrcceni Méfé''ügyi
és Műszaki Bizla ógi Ealósógnljl kelI lefalylL]lni'



A HBMKH Debleceni Mélésüg,í és Műszdki Bizíofisógi Hatóság az engedélyzési eláúsakérr a
20/20]0. (nI' 3l.) NGM rendelel szerífiti igazgallisi szalgáltdtási díj at .'zámlázza' "

Amennyiben a tevékenység folytató.ja a tevékenységérc vonatkozó jogszabá1yi előírásoknak nem tesz
eleget, vagy a te]ep a h atályos .iogszabályi, valamint az engedély alapját képező fe]tételeknek nem felel
ne8, a iogyző álta] e]őíÍ átalakításokat, változtatásokat, intézkedéseket nem te]jesíti és fe]szólí'tás
ellenére sem teszi meg a sziikséges intézkedés€ket ajegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig' de
legfeljebb 90 napra a tevékenység telepheIyen tdlténő gyakorlását fe]1iiggesábeti, napi nyitvataÉási
idótartam meghatfuozásával, vagy rnás módon korlátozhatja, vagy atg]epet id€iglenesen bezáratja.

Felhívon a figyelmét' lrogy a fenti intézkedésekkel egy időben eljárási bírság kiszabásfua nyílik
]ehetóségem, me]ynek legkisebb összege esetenként ötezer forint' legmagasabb összege jogi sze]néiy
vagyjogi személyiséggel nem tendelkezó szervezet esetén pedig egyllillió forint'

Határozatorn ellen önáIló lel]ebbezésnek van helye, a közléstől számitott 15 napon be]iil a Hajdú-BihaÍ
NÍegyei Kományhivata]hoz (DebrecenPíac u. 54') címzett, de a DMJV Po]gármesteri Hivatal Igazgalási
oszlályhoz (Debrccen, Kávin tér 11') benÉtott fellebbezéssel ]ehet élni. A íellebbezési eljárás díja
6'000'- Ft' melyet a Hajdil-Bihar Megyei Kormányhivatat 10034002-0l450893 számú számlára történő
átutalással, vagy személyesen a Deblecen, Piac utca 54' szám alatti hliipénztáÍba történő befizetéssel
leljesílhet' munkanapokon 8 és 1] óIa közötl' A befizetési bizonylat máso]atát a fellebbezéshez csato]ni
LeI

INDoKoLÁs
A P.M.R. Kereskedelmi Ipari ós szolgáltató Kft. te1epengedéiy iúnti kerelmet nÉjtott be a
Debfecen, véftesi út 9/B. (hrsz.| 0439/33) szám alatti telepre nem veszélyes huIladék gÉjtése,
hasznosítása, ártalnatlanítása tevékenység vonatkozásában.

Kérelméhez csatolta a jogszabál;.ban előirt nellékletcket:
. a telep helyszíIrrajzát
. az igazgatási szÓ],gáltatási díj megfizetését i8azoió bizonylat másolatát.

Az e1járás során a telepengedély' i1letve a telep letesítésének beje]entése alapján gyatoro1ható egyes
temelő és egyes szo]gáltató tevékenységekÍől, valarnirrt a te1epengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabáIyaiÍóI szőló 5'7/2013. (tr' 27') Konnányrendelet (a továbbiakban: R') 6' $ (1) bekezdése a]apján a
heiyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatitozott övgzeti besorolás, i]letőleg azok hiányában az
ópített kömyezet alakításáról és védelméIől szóló 1997. évi LXXVIII' tön'ény 18. s (2) bekezdése szeÍint
a k&elemben feltüntetett tel€pen az adott tevékerrység végezhető_e.

A D.I{JV Polglírmesteri Hivetel Műszaki osztály 2013' április 08. napján kelt nyilatkozatában az
alábbiak szerint táj ékoáatott.

,,Debrecen Meg)ei Jog\i l/áros helyi éPítési szabóllzatóról és szabályozási tenéről szóló E/20a3. ('
23) Kr' rendelete alapján afe ti teyékenysés a hi1')atkozatt telepen

Néqezhelő'
A kélele befi megielölt telep kii|ö jogízabáb szerí t

nem ipari terület'
ha efi hulladék elhelyezésére szolgáló zó a (KH)'

Á telepként szolgátó építnény wg/ éPítnényen öná ó re deltetési egség a íe!éketység |égzésének
fieg!'elelő rendeltetésle 6 hónaPnál nem ftgebbi jagerős és \,égrehajÍható haszl1lilatbayételi lag|
l'égleges fennmaradásí engedétlyet 

ncm ren(lelkezík ,,

A döntés meghoza1ala előtt helyszíni szemlét tafiöttam, eÍől a hivatkozott rendeiet 4'$-ban
nre&jelölt szakhatóságokat, illetve a R' 5's (2) bekezdésében megjelölt iigÉ1eket
(te1ekszoms7édokat) éÍtesítettem.



Az ügyfelek a helyszíni szemlén nern jclentek meg és je1en döntésem meghozataláig halóságonüoz
nyilatkozatot nem tettek
Áz eljrírásbarr résá vevő szakhatóságok a lelepengedély kiadásához a rendelkező Íész szerint
hozzájáuultak'

Az eljárásban résá vevő szakhatóságok sza*hatósági állásfoglalásaikat az a1ábbiakkal indokolták:

A H-B. M_i Kormányhivatal Debleceni Járási llivatal Járási Népegészségügyi Intézete az Ix-R-
055/02543_3/2013. számú szaklatósági hozzá.járulását az alábbiakkal indokolta|

,,A P'M.R. KÍ' (4()31 Debrecen' ]sti1n út ]36') ,l D}[ / onkornáqzal Jcgzóje etőtt' a Debrecen,
'í/éríesi út 9/b' 0139,'33 hlsz' alatíi hu|ladék E íijlő íelepengedélyének kiadása irónti kélelmet terjesztett
elő' Az eljatl(lsban a Hajdú-Bihtlf Meg,ei Kormányhiut. Debfeceni Jólási HiNatdl Jal'ási
Nép egé sz s é güg i Intézete sz akhtrtó : á Í]i h atás kö rr e I r end elkezik'

A e4ía,.tott hebszíni szemle alapján a rendelkező szbeníaglalluk szelin! ha!áfuztunll''

Á TIKTVF a,13,{0/2/2013. számú szakhatósági hozzájárulását az a]ábbiakka] indoko1tai

''Debfece Meg},ei Jogú l/tilos Palgán|es!e/i HiNatal Jegyzője nle4kefesésseí íarduh d Tiszántúli
Környezefi,édelm. Teffilészet\,édelmi és l|ízügi Felügelőséghez (Íafábbiakbú'' Íelüsyelősé4,
alnelrben szakhatósági állás;fogldlás megdIlását kélte a P.M.R' Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató
Kft (4031 Debfecen, Istl,án u. ]36.) részéle a Debrcee/l, rérÍesi u' 9/b' 0439/33 helyrajzi szám
alafti telephelyen löfténő ,'nen] yeszélyes hulladék gyíijtése' hasz osítása, áftalnatlahítdsa''
t e\, é keny s é g y é gz és ér e |ona t koz ó t e l eP efi ge dé ly ez é s i e lj á r ás ho z.

A mellékell dokumentációk alapján negátlapítható' hogy a köfnyezetyédelmi, ternészetvédelni és
vízvét{elni jogszabályak marudéktala betartása esetén az ügyben élintett telephelyen a .fellti
teyékenység l,égzéséúek akadólrd kincs' ezért a rendelkező részben Íoglaltak szeliní hozzójál1ió
szakhatós ági ál lá s.fo gÍalást adunk'

Á szakhatósági ú ósJbglalLrs előí1'tisai a 20]2' ői CLXXXV' töryény és annak végrehdjlósi
fe]1deletei' aÍelszín alatti ,rizek lédelnéről szóló 219/2001. (L7]' 21 ) Korn' rendelet' a.felszín alatti
líz és Íöldlani közeg n1inőségi ya1elnéhez szúkséges határértékeklől szóló 6/2009' (]r' ].1') KyVM-
EÜM-FVM eg,iittes rendelet' a Jelszíni Nizek mí11ősé8e údehnének szabtilyailól lzóIó 22a/2001
(l/II' 21') Kalfi' /endelet és Lr'rízszennlező anyagok kibocsátásaira yonatkozó határétékekről szóló
28/20a4' 611 25') KyrM rendelet ala]ián lettek meghalárcz|a' ''

Á hulladékégetést a 306/2010' (XII' 23') Karnányrendetet 27. s (2) bekezdésének érteltnében
tiltottuk meg' A hi|aÍkozo lt j agszabáÍy 27. l Q) bekez{tésének éttelmében e gedél, élkiili ríIt téri
]1ulladékégetés ek ínősül, ha a hulladék az ele i kóf ki'rétel^el bármilyen okból kig|ullad' ''

A H-B. M-i Kolmányhivatal Debreceni Mórésügyi és MűszBkj Biztonsági Hatóság a Ix-s-
001/255ó-03/2013/NlU számú szakhatósági hozzájárl ását az alábbiakkal indokolta:

,,Címzett a íenti számú letelében telepengedélyezési eljálásban szakhaíósági állásÍaglalásuükat kéríe'

Á szakhatósági átlásfoglalásamaí a kőzígazgltási hatósiigi eljúrás és szolgáltatás álnlónos szabályairól
szóló 200''l' fui CXL' íönény, |alamint a telepengedélyezés rendjérőI és a bejelentés szabályairól szóló
57/20] 3 (11 '27.) Kam' rcndeletben biztasítatljogköúmben adtam ki. ''

A R. 8. s (1) bekezdése alapján a telepengedél}t kiadtam és a telepet nyilvántartásba vettem' mivel
a szakhatósági hozzájáruláso\ illetve a R 6. s (1) bekezdésében foglrltak alapjín negálhpított:lm,
hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A R' 10. N (6) bekezdése szelint a telepen roL}tatort lpan te\eken}seg \áltozasa esclén - ialeéÍtve ha a

tevéke ységct folÍató a telepen korábban fo]Íatolt ipali tcvékenysége me]lett vagy annak egyidejű
megszűnteiésével ásik engedé1y- vagy bejelentés-kőleles ipali tevékenységet kíván Íbl}'tatni - az új

tevékenység tekin|etében a 3-9. s szerinti eljárást kel]' megfelelően lelolytatni, azzal, hogy a korábbi
tevékenység megszüntetése esetén a (4) bekezdést is megfe]e]ően alkalmazni ke1l'

A R. 10' $ (2) bekezdése szerint a jegyző az adatváltozást a nyi]vántartásba bejes/zi' Telepengedély-
köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való be.jegyzés! kővetoen, a korábban kiadott
telepengedély bevonásával egyidejiileg a módosított adatoknak megfeIeló telepengedélyt ad ki'



A fentiekre tekintettel a Íende]ks7ő rés7hen foglaltak szerint döntöttem

Felhívom a telepengedé]y j ogosultj át, hogy az ipari tevéken}sé3et csakjogerős telepengedély biftokában
kezdheti meg, és fo]Íathatia! (R' 2'$ (3)).
Tájékoztatom' hogyjeg]ző a telepengedély kiadásáról hozott határozatában _ vagy később a hatósági
ellenőrzések megál]apításai alapján - megfelelő hataridő kitűzésével kötelezheti a telepengedély
jogosultját m€ghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésele, illetve intézkedések megtáelére'
(R.7.$).
Az ipari tevékenység végzóje a telepengedély megadását, illetve a bejelentést kővetően a
nyilvántaításban szercplő adatokban bekővotkezett változást ' az ipari tevékenység változtatását ide nem
ét1ve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni ajegyzőnek' (R. 10. $ (1))'
A telep haszná]atárajogosult személyében töÍténő vá]tozás esetén a változást annak meglelelő igazo]ása
mel1ett az új jogosult kőteles bejelenieni' (R. 10' s (3J)'

Az ipari tevékenység megsziintetését az ipari tevékeDység végzője köteles ajegyzőnek a megszűnést
követóen haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles te\'ékenység esetében - a telepengedólÍ
leadni. (R. 10. $ (a)).
r1. s (l) A 2' {-ban és a 10' s (1) bekezdésében foglalt feItételek fennállását ajegyző ellenőlzi.
Abban az esetben' háaz ipari tevékenység fol$atója tevékelységére von atkozó .iogszabályi előírásoknak
nem tesz eleget, vagy telepe a hatáIyos j ogszabályi' va]amint az engedól)r alapját képező feltételekoek
nem lelel meg, és fe]szó]ítas e]lenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, ajegyző bivatalbó1vagy
a vo n atkozó j ogszabályi előínísok mcgtaításának ellenőrzésére egyébkéntjo8osult más hatóság
kezdemé[yezésére, az észlelt hiányosságok megsziiftetéséig, de legÍ'eljebb 90 napÍa' a levókenység
telephelyen történó g'vakorlását felffiggesáheti, valamint a napi üzemeltetési. nyitvatal1ási időtaltam
meghatározásával vagy más módon kollátozhatja' vagy a t€lepet ideiglenesen bezárailutjá' (R. 11'$ (2))'

TájékoÍatom továbbá anól, hogy az épített környezet alakításáról és véde]rnérő] szó]ó 1997' évi
LXxVlll törvén!' szerint az építményt, építményeket- a jó műszaki állapot íolyanatos fenntartása
mel]ett_csak a rencle]tetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági előírások és engedé]yeknek megfe]e]ő célra
és módon szabad használni.
Az epítmény(ek) mjndenkoli tulajdonosa kőteles az épíimény állapotát' ái]ékonyságát a jogszabályokban
nleghatározott esetekben és rrródon idószakonként felülvizsgálni. és a jó műszaki állapothoz szűkséges
munkálatokat elvégeztetni.
A2 epitésűgyi halóságiak e1 ke]1 rendelrrie épílmóny jókalbantartásaÍa vonatkozó kötelezettség
teljesítését, illetőIeg az épjtmény lelülvjzsgálatái' sákség szerinli átalakítását' felÍljitását, helyreállítását
\'agy ]ebontását, ha annak á]]apota az ál]ékonyságot, az é1etet és egészségel, a köz- és vagyonbizonságot
veszélyezteii'

atározatom jogszabályi alapj a a fentieken túl:

A fellebbezési jogot a köziguga1ási haiósági eljárás és szolgállatás általános szabályairól 5zó]ó 2004' évi CxL'
tönény alábbi p agláfusái a]apjm biztosítottan:
98. $ (1) bekezdése' 99' s (]), és (2) bekezdése' 102' $ (1)' (2)' és (3)' bekezdése, 103' $ (2) b€kezdése, loa' | (3)

A fellebbezési éljárás után fizetendö díj mértékét a 35/1999' (x. 13') BM. rendelet i' s (2) bekezdése a1apjan
ál]apíotlaln meg.

Á hatóság hátáskórét és illetékességét a R 3 ' $ ( 1) bekezdése állapítj a meg:
3. $ (t) Bejelentéshez kötött ipaIi revékenység ese1ében az ipari tevékenység folÍatója az ipar] tevékenység
megkezdésél mege]őzően a 3. mellékleiben meghatározott adattarta]mÍl lomanyomtatványon köteles a telep
fekvése szeÍint i]letékes te1epü1és. Budap€sten a kerü]eti önl(ormányzat jegyzójénél (a továbbiakban| jegyzó)
íásban bejelenteni a folÍatni kivánt ipari t'.vékenységei'

(2) A telep€ngedély k]adására ilán}uló k&eLmet a 4' me]]ékletben m€gha1ározott ada1taÍtalmú
ion l.n}o'r1ldnan)or d je$/olö/ kell ber) J lani'

Dr, Szekeres
jegyző megbi

ás Tünde

Debrecen, 2013' május 30.
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( 

' 
P' V' R. Kh' - 40J Debrecer In\án ' 

l r(,' - beielerLo

- DMJV Potgarmeslen Hr\atal Vag]ongazdálkodási osztáy - szomszéd-iulajdonos - 
''helyben"3. A.K.S.D' városgazdálkodási Kft' - 4031 Debrece!,István út 136' - szomszéd hllajdolos

4. Gombos István Sándor-,1026 Deblecen, Borz u' 17' - szomszéd-iulajdonos
5' H B' M'i Kományhivatal Debreceni Járási Hivata] Járási Népegészségügyj Inlézete 4028 Debrecen,

Ro jdhegy r.4.
6' Tisz|ntuli Kömy€zetvédelmi '1'ennészetvóde]mi és Vjzügyi Fe1ügye1óSég - 4025 Debrecen, Hatvan u' 16'
7' H_B' M_i Kataszt.ófavéde]mi Igugatóság Debreceni KatasztÍófavéde1ni KiÍende]iség - 4027 Debrecen'

BöszöÍményi út 46 56.
8' H-B' M i Kom yhivatat Növény- és Talajvéde]ni lgaz gatóság ,1032 Debrecen' BöszöÍményi ú1 146'
9' H'B' M'i Komanyhivatat Mull(avéde]ii éS Munkaügyi Szakigazgatási 402,l Debrecen' Piac u' 42-48'
10' H_B' M_i Kományhivata] Mélésügyj és MűSzaki Biztonsági Hatóság - 4034 Debrecen' Vágóhjd u' 2' ó' ép II'

l l ' H B' M-i Komarryhivata] Kultunílis Örökség\'ede1mi lroda ' 4025 Debr€cen, Piac u' 79'
12. Városj Rendórkapitányság 4024 Debrecen. Budai Ezsaiás u' 4'
13. DMJV PH Műszakj osÍály, He]yben-tájékoÍaiásuL
1,l. DMJV PH Adóügyi osztá1y, Helyben-1ájékoztatásll
15' lraltár
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Üzemeltetó székhelyei
céáegyzékszáma:
Te]ep használatának jogcíme:
Telep üzemeltetésének idótartama:

TelepengedéIu

Az 57 /2oI3. (II. 27-) Kolmánylende1et a]apján
a P.M'R. Rereskedelmt, IpaÍi és szolgáltató Kft. IészéIe

a 4o31 Debrecen' véÉest út 9/b. szám (o439l33 hÍsz.) alatti
telepen az alábbi tevékenységek végzését engedélyezemI

4031 D€brecen' István út
o9-o9-oo1031
bétlet
Hétfó-Péntek 06'oo-19.oo h

136.

ipa!i tevékenység megnevezése
67. nem veszélves hulladék gyújtése' hasznositása, áÍtaltnatlanítása

Debrecen, 2013' május 30.

ekeres Antdl
Jegg2o

ízásábó1:

G),aa.
' G1llgds Tíi'nd.e

os.tdlluezető


