
Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

-----.----
/2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása

Határozat

SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.)
által 6000 Kecskemét, Technik-Park tieIiport 11751/11 hrsz. alatti telephelyen
gyakorolni kívánt

Nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles
úitése, hasznosítása, ártalmatlanítása

tevékenységre,

te/elJellQedélvt

adok ki, és egyidejuleg a telepengedély-köteles tevékenységet 1378/2013. szám
alatt a telepekrol vezetett nyilvántartásba felveszem.

Az eljárás során eljárási költségként felmerült 5.000, -Ft, illetve szakhatósági díjként
felmerült 19.400,-Ft és 23.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjak a SUNPLAST Kft-t
terhelik.

A telep nyitvatartási ideje:

hétfo
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
Zárva
Zárva

Nevezett tevékenvséqét az alábbiak szerint köteles folvtatni;

1. Tevékenységét kizárólag a jogeros tel3pengedély birtokában és a szakhatóságok
által eloírt rendelkezések teljesítését kÖvetoenkezdheti meg és gyakorolhatja.

2. Tevékenység gyakorlása során szigorúan be kell tartani a munkavédelemrol
szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglalt eloírásokat.
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A telepengedélyezési eljárásban közremui<ödoszakhatóságok:

3. Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fe/ügye/oség a 2013. június 21-én kelt, 93752-1-5/2013. számú szakhatósági
állásfoglalása alapján az alábbi kikötéssel:

t.

A telepengedély önmagában hu/l,adék kezelésére nem }ogosít fel, annak
végzése csak környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
engedély alapján történhet. .

A telephely üzemelése nem okozhat káros mértéku légszennyezést.
A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott
szennyezodésektol (pl. sár) a másodiagos porszennyezés megelozése miatt.
A keletkezo hulladékot elkülönítetten kell gyujteni.
A tevékenység során keletkezo hulladékot csak engedéllyel rendelkezo
hulladékkezelonek, hulladék közvetítonek, vagy hulladék kereskedonek
szabad átadni.
A keletkezo hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell
vezetni, illetve a rendelet eloírásai szerinti adatszolgáltatást kell
felügyeloségünk felé teljesíteni.
A tevékenység végzése során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály (B)
szennyezettségi határértékénél kedvézotlenebb állapotot földtani közegben és
felszín alatti vízben. '
A hulladékok gyujtése, tárolása kizárólag muszaki védelemmel folytatható. A
teJephelyen folytatQtt tevékenységqt a felszín alatti víz és földtani közeg, ill. a
felszíni vizek veszélyeztetését kizár,ómódon kell végezni.
A környezethapználatban bekövefkezo-, illetve tervezett jelentos változást,
valamint a tulajdonosváltozást a felügyeloségnek 15 napon belül be kell
jelenteni.

4. Bács-Kiskun Megyei, Kormányhivatal Kecskeméti Járás; Hivatala Járási
Népegészségügyi Intézete a 2013. június 19-én kelt, I-R-004/03023-5/2013.
számú szakhatósági állásfoglalása alapján az alábbi kikötéssel:

A tevékenység során be kell tartani "a kémiai biztonságróf' szóló 2000. évi
XXV. Tv-ben és végrehajtási rendeleteibenfoglaltakat.
A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel kapcsolatos
tevékenységet úgy kell végezni, hogya veszélyes anyag, illetve veszélyes.
keverék a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne
veszélyeztesse, illetve a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
A tevékenység során köteles a vegyi anyagok életciklusából származó, a
környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését -
csökkentését vagy elkerülhetové tételét megoldani.
A gazdasági társaság köteles dokumentálni, hogya munkavállalók
tájékoztatása és oktatása megfelelt "a munkahelyek kémiai biztonságáról"
szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 9. §-ban eloírtaknak.
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5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi és Muszaki Biztonsági
Hatósága a 2013.július 23-án kelt, C55/01/3143-7/2013.szám ú szakhatósági
állásfoglalása alapján az alábbi kikÖtéssel:

A villamos berendezések idoszakos érintésvédelmi vizsgálata, az erosáramú
villamos berendezések idoszakos tíjzvédelmi szabványossági vizsgálata és a
villámvédelmi berendezések idoszakos vizsgálata során feltárt hiányosságokat
meg kell szüntetni és dokumentálni kell.

hozzájárultak a telepengedély kiadásához.

A telepengedélyt köteles a telephelyen tartani és azt az ellenorzések során
bemutatni.

A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más
hatósági engedélyek megszerzése alól.

Felhívom a telepengedély jogosultjának figyelmét, hogyatelepengedély, illetve a
telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelo és egyes
szolgáltató tevékenységekrol, valamint a telepengedélyezés rendjérol és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm..rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §
(1) bekezdése szerint "az ipari tevékenység végzoje a telepengedély megadását,
illetve a bejelentést követoen a nyilvántartásban szereplo adatokban bekövetkezett
változást - az ipari tevékenység váltOldatását ide nem értve - haladéktalanul,
írásban köteles bejelenteni a jegyzonek.

A Rendelet 10. § (2) bekezdése szerint "a jegyzo az adatváltozást a nyilvántartásba
bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyzo a nyilvántartásba
való bejegyzést követoen, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejuleg
a módosított adatoknak megfelelo telepengedélyt ad ki." .

Döntésem ellen a kézhezvételtol számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalhoz címzett, de hivatalomban benyújtandó 6.000,-Ft illetékkel ellátott
fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A SUNPLAST Kft. gazdasági társaság 2013. április 16-án a 6000 Kecskemét,
Technik-Park Heliport 11751/11 hrsz. alatti telephelyére a fenti tevékenység
végzésére telepengedély iránti kérelmet terjesztett elo.

Bács-Kiskun Meqyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási
Népeqészséqüqyi Intézete állásfoqlalását az alábbiakkal indokolta:

A SUNPLAST Kft. 6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A. szám alatti
székhelyu gazdasági társaság 6000 Kecskemét, Technik-Park Heliport 11751/11
helyrajzi szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékgyujtés, hasznosítás,
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ártalmatlanítás tevékenységre vonatkozóan telepengedély kiadására irányuló
kérelmet nyújtott be Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzojéhez, mely hatóság
szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében kereste meg Intézetünket.

A helyszíni szemle alapján a telepengedély kiadásának a fenti kikötések betartása
mellett közegészségügyi akadálya nincs.

Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Vízüqyi Felüqyeloséq
állásfoqlalását az alábbiakkal indokolta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzoje a fenti számú - 2013. május 27-én érkezett
- megkeresésében a felügyeloség szakhatósági állásfoglalását kérte SUNPLAST
Kft. (Székhely: 6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) a Kecskemét, Technik-
Park Heliport 11751/11 hrsz.alatti ingatlanon,67. nem veszélyes hulladék gyujtése,
hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenység végzésére vonatkozó telepengedély-
köteles tevékenységek telepengedélyezési eljárásában.
A benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata
során a felügyeloség az alábbiakat állapít,)tta meg:
A Kft. jelenleg hulladékkezelési tevékenységet nem végez, a hulladékkezelési
engedélyezési eljárás a 95198-1-1/2013. számom felügyeloségünkön folyamatban
van.

Leveaovédelmi szempontból: .
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a
légszennyezés, valamint a levego lakos~ágot zavaró buzzel való te(helése, továbbá
a levego olyan mértéku terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
Hulladékaazdálkodás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv alapján:
12. § (1) A hulladékot a kezelésre történo elszállítás érdekében a hulladékbirtokos -
amennyire az muszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható
- elkülönítetten gyujti. Az, elkülönítetten gyujtött hulladékot má$ hulladékkal vagy
eltéro tulajdonságokkal rendelkezo más anyagokkal összekeverni tilos.
(2) A hulladékbirtokos a saját ingatlanán, telephelyén, illetve az általa jogszeruen
használt ingatlanon, telephelyen képzodött hulladékot az ingatlan területén, illetve a
telephelyen - így különösen a munkahelyi gyujtohelyen vagy az üzemi gyujtohelyen -
hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyujtheti.
31. § (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezelésérol b) a hulladék hulladékkezelonek
történo átadása, c) a hulladék közvetítonek történo átadása, d) a hulladék
kereskedonek történo átadása útján gondoskodik.
A 440/2012. (XI1.29.) Korm. Rendelet 3. § (1) A hulladék termeloje, birtokosa,
szállítója, közvetítoje, kereskedoje és kezeloje telephelyenként és
hulladéktípusonként a tevékenysége során képzodo, mástól átvett, másnak átadott
vagy általa kezelt hulladékokról nyilvánta!iást vezet, az adatszolgáitatásra vonatkozó
jogszabály alapján: [440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 10 §.] adatszolgáltatást
teljesít.
Víz és ta/aivédelem:
Az ingatlan vízellátása a közmu hálózatról megoldott.
A telepen keletkezo szociális szennyvíz közcsatornába van vezetve.
Technológiai vízigény nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
Szennyezett csapadékvíz nem keletkezeik, mivel tevékenység zárt épületben
történik.
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A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet határozza meg.
A felszín alatti vizek védelmérol szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §
értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység
csak úgy végezheto, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó
állapotát, a kornyezeti célkituzések teljesÜlését.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lill. Törvény 6. § (1)
szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértéku környezetterhelést és igénybevételt idézze elo;
b) megelozze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.

Zai és rezaésvédelem:
A benyújtott dokumentáció alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén védendo
épület nem található.

A környezethasználatra vonatkozó eloírásunkat a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi Lill. törvény 6. § (1) bekezdése alapján adtuk meg.

Csonqrád Meqyei Kormányhivatal Szeqedi Mérésüqyi és Muszaki Biztonsáqi
Hatósáqa állásfoqlalását az alábbiakkal indokolta:

Szakhatósági állásfoglalásom a helyszíni szemle, a bemutatott dokumentációk és a
kötelezo biztonságtechnikai minosíto iratok alapján alakítottam ki. Az eljárást a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapján folytattam ie. - '

A megtartott helyszíni szemle és a szakhatósági hozzájárulások alapján
megállapítható, hogya telep megfelel a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó
eloírásoknak.

A Rendelet 8. § (1) bekezdése szerint "a jegyzo a telepet - telepengedély-köteles
tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejuleg, bejelentés-köteles
tevékenység esetében a (2) bekezdésében meghatározott feltétel fennállásának
vizsgálatát követoen haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba
veszi. A jegyzo az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi".

Hatóságom hatásköre és illetékessége a Rendelet 3. § (1)-(2) és 8. § (1) bekezdésén
alapul. .

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 153. § 2. pontja értelmében eljárási költségnek
minosül az igazgatási szolgáltatási díj.

A fellebbezési jog lehetoségérol és feltételeirol a Ket. 73/A. §-a, 98. § (2) - (3)
bekezdései, a 99. § (1) bekezdése, a 102. § (1) bekezdése, valamint a
telepengedélyezési eljárásért fizetendo igazgatási szolgáltatás díjáról szóló
35/1999. (X. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése rendelkezik.
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Határozatomata Korm. r. 8. § (1) bekezdése, 9. § (2) bekezdése alapján -
figyelembevéve a Ket. 71. § (1) bekezdéseés a 72. § (1), 78. § (1), 44. § (2)
bekezdéseibenfoglaltakatis - hoztamme~l

Kecskemét, 2013. augusztus 5.

Dr. Határ Mária
jegyzo megbízásából

\
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el, ( ), t,'I,)1 lH \- ~{ rDr. zucs Veronika
csoportvezeto

Ugyintézés Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda

Igazga~ási Osztály
Általános Igazgatási Csoport

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/512-232; Fax: 76/513-538, E-mail: altiaazaatas@kecskemet.hu
Ügyfélfogadás: kedd: 745-12h - 13_16oohcsütörtök: 13-18h


