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Tárg}z: Karcag, PMR Kft.

Ikt.sz.: 1725-28/2012
Ea.: Dr. Brínó Virginia

szerrnyezőaflyag elhelyezési engedélymódosítása

A P.M.R. Korlátolt Felelősségri Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István u. 136.; rövidített név:
P.M.R. Kft..) 2012. július 6-án kelt engedély módosítási kérelméreindult eljárásban a következő
döntést hoztam;

Határozat
A P.M.R. Kft [KÜJ: 100488883] részéreszennyező anyagok elhelyezésére
zarc. április 30-ig engedélyt adok.

A

tevékenvség folvtatdsdru vonatkozó kiivetelménvek 6. és 7. francia bekezdése az alábbiak sze-

rínt módosul:

o

A PMRl mintavételi helynél atalajvíz i<rilönösen magas szerves szennYezettsége tapasztalhatő,
ammónium, foszfát komponens vonatkozásáhan. A friss szenrryeződés feltételezett oka a telephelyen keletkező kommunális szennyvíz gyí4tőaknájának vizzárősági hiányossága. A régi aknát
vízzárővá kell tenni, vagy meg kell szüntetni, és új aknát létesíteni. A munkálatok elvégzésének
megtörtént eről a Felügyelő séget táj ékoztatni kel1.
Határidő: 2012. november 30.

o A
o
o
o

szennyeződés lebomlásának ellenőrzésre állandósított monitoring kutat kell létesíteni, vagy
évente feltáró furást, és ellenőrző mintavételt kell végezni. Az első ellenőtző mintavételt 2013.
g!g[ negyedévébeno majd eztkövetően minden év első negyedévébenkell elvégezni. A vizsgáIati eredményeket minden év április 30-ig meg kell ktildeni Felügyelőségünknek.
A mintákat az a|ábbi komponensekre bevizsgáltatni: pH, 1úgosság(feno1ft), elektromos vezetőképesség, ammónium, nitit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid, nátrium, kálium' magnézium, kalcium kémiai oxigénigény
A vízmíntaveleltmege\őzően mérni és rögzíteni kell a nyugalmi vízszintet is.
A mintavételeket illetve a minőségvizsgál'atot csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált
szervezet (laboratórium) végezheti.

A

kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén az engedélyessel, mint kötelezettel
szemben az alábbi intézkedésekkel,szankciókkal élek:
A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében - ha a teljesítéselmaradása a kötelezettnek felróható - a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgáIata
nélktil eljárási bírságot szabok k| Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint
legmagasabb összege természetes személy esetén ótsziuezer forin*t, jogi személy vagy jogi
.személyiséggel nem rendelkező szewezet esetén pedig egymillió forint.
A felszín alattívizekjó állapotánakbtztositása érdekében kötelezést adok ki.
Felszín alatti vizek védelmévelkapcsolatos bírság fizetésérekötelezem.

Eljarási költségre vonatkozó rendelkezések:
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Az

'
engedélyes,/kéreim ező azigazgatásiszolgáItatási díjat [15 000,- Ft] megfizetté.

Egyéb eljárási költség nem merült flol.
Tekintettel ana,hogy döntésemetúgytntézésihatáridőn belül hoztam megigazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem á1l fenn.
Határozatom eilen a kézbesítéstőlszámított 15 napon belü1 az országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 péIdányban a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi ós Víztigyi Felügyelőséghezbenyújtható fellebbezéssel lehet ólni.
A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 Yo-a, amit a
Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédeimiés Vízügyi Felügyelőség 1004500201711930-00000000 számusztmlájarakellteljesíteni. A befizetést igazo|ő bizonylatot (vagy annak
másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyujtására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmiés Vízügyi Felügyelőségnól nincs mód.
I

n

dokolás

A P.M.R. Kft.

(székhely: 4031 Debrecen, István u. 136.) aKarcag, Gyarmati úti hulladékgyújtő,
kezelő telepére vonatkozóan szennyező anyag elhelyezési engedély módosítási kérelmet nyújtott be
aKözep-Tisza vidéki Kömyezetvédelmi' Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez |továbbiakban: Felügyelőség].

Felügyelőségunk I725-9l20I2. 1ktatőszámú határo zatában szernyezőartyag elhe1yezési engedélyt
adott a P.M.R. Kft. részére. Az engedélyben előírtuk' hogy:
o A PMRl mintavételi helynél a ta\ajvíz ktilönösen magas szerves szennyezettsége tapasztalható_ amraóniurn, _fgsz&Ékomponens r..onatkczásékut. Az ammóniunr komponens jelenléte
miatt friss szennyeződés' feltételezheto, ezért fe], kell tárni a szennyezés lehetséges okait,
mqd az utánpótlódást meg kell szüntetni.
Határidő: 2012. június 30.
o A szenrtyeződés lebomlásának ellenőrzésre állandósított monitoring kutat kell létesíteni.
Határidő: zan. szeptember 30.'
A benffitott dokumentumok alapján az engedéIyes feltána a friss szettnyeződés okát, mely a telephelyen keletkező kommunális szennyvíz gyqtő aknájának vízzárósági hiányossága volt.
Az akna megszüntetéséről, és uj vízzáró akna létesítésérőlhatároztak'meiyhez akivttelezési munkálatokat megkezdték.
Kérik tovéhbá a szenrlyeződés lebomlásának megfigyelósére előírt monitoring kut létesítóséről való
eltekintést' o1y módon' hogy helyette évente történő furásos mintavételre, és vizsgálatra kerülne sor.

A

kérelem nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért 772519l20I2. számuvégzésselhianypótlásra való felhívást bocsátottam ki. A hiánypótlást követően
a dokumentáciő már megfelel a jogszabáIyokba foglalt tartalmi követelményeknek'

Az

engedélykérelemre indult eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet akozigazgatási hatóságí eljárás és szolgáltatás általános szúályairől szőlő, módosított 2004. évi CXL törvény frövidítve: Ket.] 71. $ (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A

Felügyelőség hatáskörét és illetékességétmegállapító, valamint a döntést megalap oző jogszabályhelyek:
A34712006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. $ (2) bekezdés és a 1. sz. mellóklet 9. pontja, valamint
a Korm. rendelet 23. $ (1) bekezdés alapján az illetékességgelrendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a Felügyelőség.
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A Korm' rendelet 13.

..

$ (1) bekezdés a) és c) pontja rőgzití, hogy,,Szennyező arryageihelyezé-

felszín a|atti vizbe történő közvetett bevezetése . .. engedélyköteles tevékenység.''
A Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdés szerint ,,Az (I) bekezdés szerinti tevékenység a felügyelőség általkiadott engedély, ... alapjánvégezhető. A felügyelőségaz eljárásban engedélyező hatóságként .. ' VeSZ részt.''
A Korm. rendelet 6. $-ában rögzítetteket értelmezve a felügyelőség a kömyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség.
A környezetvédelmi, természetvédelmi,valamint avizigyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól sző|ő 3312005' (XII.27.) KvVM rendelet 1. számu melléklet I.34. pontja az
engedély ezéshez i gazgatási szolgált*ási díj at állapít meg.
Határozatom kiadásánál figyelembe vettem a21912004.(VII.21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletét.
So'

.

Felhír,tam az engedéIyes figyelmét a meghatfuozott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A
végrehajtást a Ket' I24-I44' $ szabályozza.
A Ket. 98. $ (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. $ értelmébena fellebb ezést a döntés közlésétől számitott 1 5 napon belül lehet e1őterjeszteni.
A jogorvoslati eljárás díja a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint avizagy hatósági eljá_
rások igazgatási szolgéitatási drjairól szo|ő, módosított 3312005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. s G)
bekezdés alap1án az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének50 oÁ-a.
Szolnok, 2012. szeptember
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Határozatomról értesítéstkapnak :
Í.l P.M.R. Kft.
4031 Debrecen, István u. 136.
2.l KÖTI-KTVF Hatósági osztály

3.l
4.l

Tértivevénnyel

KÖTI_KTVF HNYR
KÖTI-KTVF irattár

Azonosító adatok:
I. Ügyfelrevonatkozóinformációk:
1. Ügyrélneve: P.M.R. Kft.

il.

2.
3.
4.

Vgyr"t címe: 4031 Debrecen, István u. 136.
Ugyfé1KUJ száma: 100488883
Ügyfél KSH számjele: 10599989-3811-113-09
objektumra vonatkozó információk:
1 . objektum megnevezése: hulladék gyújtő,kezelő telep
2. objektum címe: 5300 Karcag,GyarmatriÍ2IlI
3. objektum helyrajzi szétma: 535013
4. objektum KTJ száma: 100858320
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