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HATAROZAT

A C&C Elektro Bt. (625 Szeged, Roszkei u. 35.) r6sz6re

engedelyezem,

hogy hulladekot kezeljen az al6bbiak szerint:

1.) Az enqed6lves adatai:

Enged6lyes neve: C&C Elektro Kereskedelmi 6s Szolgdrltato Bt.

Sz6khely:6725 Szeged, Roszkei u. 35.

Telephely: 678 1 Domaszek, Kri lterri let 037 | 24. hrsz.
KSH sz6m: 21924581 -4651 -212-06

KUJ:101 297705
KTJ: 101 747 337

AE

Veszelyes 6s nem vesz6lyes hullad6kok gy(jtese

. mell6klete szerint

R13 T6rol6s az R1-R12 mUveletek valamelyik6nek elv6gz6se 6rdek6ben (a kepzcides hely6n az elszallitasig tort6ncj 6tmeneti
tdrol6s kiv6tel6vel, ahol az 6tmeneti t6rol6s a 2. $ (1) bekezd6s6nek '17. pontja szerinti elcjzetes t6roldrst jelenti).

nnvis6qe:

Azonosit6 kod Hullad6k Mennvis6qe (U6v)

08

BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES Z0MANCOK), RAGASZTOK,
TOM ITOANYAGOK ES NYoMDAFESTEKEK GYARTASABoL,
KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES FELHASZNALASABOL
SZARMAZO HULLADEK

08 03
nyomdafestekek gyart6s6bol, kiszerelesebrjl, forgalmaz6s6bol 6s
felhasznal6s6bol szbrmaz6 hulladek

0B 03 17- veszelyes anyagokat tartalmazo,
hulladekk6 vdrlt toner

08 03 18 hulladekk6 v6lt toner, amely
ki.ilonbozik a 08 0317-tol

5

16
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK

16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka

16 02 11

klor-fl uor-sz6nhidrog6neket (HCFC,

HFC) tartalmaz6 haszn6latbol kivont
berendez6sek

10
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16 02 13-

Vesz6lyes anyagokat tartalmaz6,
haszn6latb6l kivont berendezesek,

melyek ktllonboznek a 16 02 09-t6l

16 0212-iq felsorolt tetelektril.

50

16 02 14

Haszn6latbol kivont berendez6sek,

amelyek krllonboznek 16 02 09-t6l

16 02 13-io felsoroltaktol
50

16 06 elemek 6s akkumuldtorok

16 06 01- olomakkumul6torok 100

20

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A

HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI

ES INTEZMENYI HULLADEN. IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN

GYUJTOTT FRAKCIOT IS

20 01 elktilonitetten qyiiitott hulladek frakciok (kiveve a 15 01)

20 01 0'1 papir 6s karton 10

20 01 02 uveq 10

20 01 21.
f6nycsovek es egyeb hlganytartalmt
hulladekok

10

20 01 23-

klor-fl uor-szenhidrog6neket

tartalmazo kiselejtezett

berendez6sek
60

20 0'1 33-

elemek 6s akkumuliitorok, amelyek

kdzott a 16 06 01, a 16 06 l2vagy a

16 06 03 azonosit6 koddaljelolt
elemek 6s akkumulatorok is

meqtal6lhatok

10

20 01 35-

Vesz6lyes anyagokat tartalmaz6,

kiselejtezett elektromos 6s

elektronikus berendez6sek, amelyek

ktrlonboznek a20 01 21es 20 0'1 23

k6dsz6mI hulladekcktol

200

20 01 36

Kiselejtezett elektromos 6s

elektronikus berencjezesek, amelyek

kulonboznek a 20 01 21,20 0123,
es 20 01 35 kodsz6mu hulladekokt6l

400

20 01 38 fa. amelv krllonbozik a20 01 37-16l 50

20 01 39 mUanvaook 10

20 01 40 f6mek 20

Enged6lyes a hullad6kok kereskedelm6re es szallitasara vonatkozoan az Orsz6gos Kornyezetv6delmi es Term6szetvedelmi
Fclfelugyeloseg dltal kiadott, el6kezel6s6re es hasznositdsdra vonatkoz6an a Felugyelos6gunk altal kiadott ktilon enged6llyel
rendelkezik.

A begy(jtott hullad6koi merlegel6st kovetoen az aldbbiakban reszletezett tdrolohelyeken helyezik el tovabbi kezelonek tort6ncj

atad6sig. A hulladekgyrlijto helyek: 150 mzalaptertlletrj, zdrt, vesz6lyes hulladek gyfijtocsarnok (A),147 m2 nagys6gri bonto mrihely

(B), illetve az epriletek elotti '1300 mz alapteruletU terbeton (C).

Gyiijtcihely sorszama,
meqnevezese

Az adott t6rol6helyen elhelyezhet6 hullad6kok azonositoszdma

(A) zart vesz6lyes

hullad6k ovLiitocsarnok

08 03 1 7., 16 02 11. , 16 02 13. , I 6 06 01 
-, 

20 01 21. , 20 01 23. ,20 01 33-,

20 01 35.
(B) bonto mtihelv 16 0213., 160214,20 01 35., 20 01 36

(C) epuletek elotti 1300

m2 naqvs6qu t6rbeton
0B 03 1 B, 16 02 14,20 01 01 , 20 01 02,20 01 38, 20 01 39, 20 01 40

A 16 02 11. , 16 02 13. , 20 01 23. , 20 01 35- kodsz6m0 hullad6kokat raklapon, a 08 03 1 7* k6dszdm0 hullad6kot sav6llo, fedett 1

mr-es mrjanyag euroboxban, a20 0121* kodszdrmf hullad6kot az Electro-Coord Magyarorszdg Nonprofit Kft. altal rendelkezesre
bocsdtott tdrolo ed6nyben, a 16 06 01. kodsz6m0 hullad6kot sav6llo, fedett 1 ms-es mrianyag euroboxban t6roljak. A nem veszelyes

hullad6kok t6roldsa BIG-BAG zsakokban, 2 m3-es kont6nerekben, illetve raklapon szelektiven tort6nik. A nyiltteri hullad6ktdrolo
teruleten tiszta, nem vesz6lyes hullad6kokat t6rolnak. A fem hulladekokat, illetve azon nem veszelyes hullad6kokat, melyek merete,

minos6ge azt szuks6gess6 teszi, kont6nerekben t6roljrik.
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A Kft. ktllon engedelye alapj6n kiz6r6lag a 160213., a160214, a 200135- es a 200136 azonoslto kod0 hultadekok el6kezeleset
hasznositds6t vegzi, a krilon enged6lyben megadott feltetelek szerint. A tobbi hullad6kon a gyiijtest kdvetrjen nem v6geznek
semmilyen mUveletet, csak t6rolj6k az engedellyel rendelkez6 kezekjnek val6 atadasig.
A telephelyen egyszerre tdrolhato veszelyes hulladek mennyis6ge 20 tonna, a nem vesz6lyes hullad6k mennyis6ge 180 tonna,

5.) El6ir6sok:

5.1. Az enged6lyes tev6kenyseget a legkisebb terhel6st el6idezrj, a kornyezet vesz6lyeztet6s6t 6s szennyez6deset kiz6r6 modon
vegezheti.

5.2. A hullad6ktarolo hely uzemeltetesi szab6lyzatirt Engedelyes jelen enged6lykerelemmel egyidejiileg megkrjldte, melyet
j6v6hagyunk.

5.3. A telephelyen a begyUjtesre dtvett hulladeknak ezen engeddly alapj5n kiz6rolag a szelektiv gyUjtese, tdrol6sa tortenhet, egyeb
hullad6kkezel6si tevekenys6g nem vdgezhet6 (semmilyen a begyrijtott hulladekok tjrahasznosit6sra tort6n6 el6kesziteset
c6lzo m(ivelet).

5.4. Vesz6lyes hulladekok gytlijtese, t6roldsa kiz6rolag a m(iszaki v6delemmel ell6tott hulladekgyrlijt6 csarnokban tort6nhet.
5.5. Nyilt t6ren a hulladekot csak a betonozott, mriszaki vedelemmel ell5tott terrileten szabad tarolni.
5.6. Az alkalmazott gyfijt6-, csomagol6- 6s takaroeszkozok epsegerrll rendszeres ellencjrzdssel kell meggyrlzodni, A serrilt eszkozt

halad6ktalanul 6pre kell cser6lni.

5.7. A hulladekok gytlijteset a tov6bbi kezel6sre val6 atad6s rltem6nek megfelel6en kell v6gezni. A hulladek tovabbi kezel6sre val6
6tad6sar6l folyamatosan gondoskodni kell.

5.8. A gytljtott hulladek a telephelyen legfeljebb a vonatkozd jogr;zabdlyban meghatdrrozott ideig tdrolhat6, azt kovet6en a hulladek
kezel6s6r6l halad6ktalanul gondoskodni kell,

5,9. A telephelyen az egyidejUleg gyiljtott hulladek mennyisege nem haladhatja meg az egyes hullad6kok anyagmin6s6g szerint.
elkulonitett gyUjtesere alkalmas helyek osszes befogad6 kapacitasdt. Ennek figyelembevetel6vel a hullad6ktiirol6 helyeken
egyszerre legfeljebb 180 tonna nem vesz6lyes hulladek, tovabb6 20 tonna veszelyes hulladek t6rolhat6.

5.10. A hulladektdrolo hely kialakit6sanak es tlzemeltet6s6nek mindenben meg kell felelnie a vonatkozo jogszabdlyban ekjirtaknak.
5.11. A hulladek gytljtrije hullad6ktipusonkdnt az 6tvett 6s dtadott hulladekokrdl a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleltien naprak6sz

nyilv6ntart6st koteles vezetni, valamrnt a rendelet szerinti adatszolg6ltatiist kell teljesitenie feltigyel6segrink fele.
5.12. A hullad6kkezel6nek a hullad6kkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolgriltatasi kotelezetts6gekr6l szolo jogszab6lynak

megfeleltien anyagm6rleg alapj6n, technol6gi6nk6nt 6s hu!ladektipusonk6nt naprak6sz nyilv6ntart6st kell vezetni a kezelds
sor6n keletkez6 hulladekok16l, valamint a rendelet szerinti ac{atszolgdltatrist kell teljesiteni feltigyel6segUnk fel6.

5.13. Engedelye.s az elem- 6s akkumul6torhullad6kkal kapcsolatos hulladekgazd6lkod6si tevekenys6gekr6l sz6lo jogszab5lynak
megfelel6 nyilv6ntart6st koteles vezetni, valamint a renr"ielet szerinti adatszolg6ltat6st koteles teljesiteni az Orsz6gos
Kornyezetvedelmi 6s Termeszetv6delmi F6feltigyeloseg fele. (

5.14. A tev6kenys6ge sor6n keletkeztl egyeb hullad6kokrol a hullad6kokkal kapcsolatos nyilv6ntart6si es adatszolgdltatas
kotelezetts6gekr6l szol6 jogszab6lynak megfelel6 nyilviintart6st koteles vezetni, valamint a rendelet szerinti adatszolgaltat5st
kell teljesiteni felugyekisegrjnk fele.

5.15. Tilos a l6gszennyez6s, valamint a leveg6lakoss6got zavar6biizzel val6 terheldse, tov6bb6 a leveg6 olyan m6rt6k( terhelese.
amely l69szennyezetts6get okoz,

5.16. Az [izemeltetes sor6n mindennemrli hullad6k el6get6se tilos.
5.17. Az tizemeltet6s sor6n a porkepzodest a lehet6 legkisebbre kell csokkenteni. Ennek 6rdek6ben a telephelyen t6rolt hullad6kok

megfelel<1 (kiporz6st megakad6lyoz6) t6rol6s6t biztositani keil,
5.18. A burkolt utfelirleteket rendszeresen takaritani kell a felhordott szennyez6d6sekt6l (pl. sdr) a masodlagos porszennyez6s

megelriz6se miatt.

5.19. A tev6kenyseg vegz6se sor6n esetlegesen bekovetkez6 kornyezetszennyez6st - a k6relhdrit6s egyidejU
illet6kes kornyezetv6delmi hatosdgnak be kell jelenteni.

megkezdesevel - az

5.20. A tevekenys6g sordn bekovetkezo esetleges karesemeny, szennyez6d6s eset6n annak felsz6mol6sarol, a terrilet eredeti
dllapot5ba val6 visszaAllit6s6r6l az Enged6lyes koteles gondoskodni.

5.21. K6resem6nyt kovet6en meg kell vizsg6lni, hogy a foldtani kozeg elszennyezcldott-e.
5.22. A kornyezeti k6rok elhdrit6s6ra szolg6lo biztositasi szerzcjd6s az engedelyezett tev6kenys6g befejezeseig nem mondhato fel.
5.23. Minden ev mfrjus 31-ig meg kellktildenife[lgyel6segrinknek a kornyezetv6delmibiztositAs megteter6lsz6lo igazot6st.
5.24. A telephelyen a tev6kenyseg esetleges felhagy6sa miatt hAtramarad6 hulladekok tovAbbi kezel6set biztosit6 kaucio

rendelkez6sere allasAt az enged6ly 6rv6nyess6gi ideje alatt folyamatosan biztositani kell.
5.25. A tev6kenyseg vegz6se sor6n nem lephetik tril a jelen hatdrozatban szerepl6 6ves mennyisdget.
5.26. A hat6rozatban foglalt tevekenysegek folytat6sa eset6n enged6lyes koteles a kornyezetvedelmi hat6srig

febru6r 28-ig felugyeleti dijat fizetni.
r6sz6re t6rgyev

5.27. Ar- enged6lyes koteles az enged6lyben meghat6rozott feltetelekben bekovetkezrj v6ltoz6st azok bekovetkez6s6t kovetrj 15
napon belul bejelenteni a feltigyel6segnek.

6.)

a) Ha az enged6ly jogosultja az enged6lyezett tev6kenyseg6t az enged6ly idrlbeli hat6lyanak lejdrrtdrt kovetrlen is fotytatni kivanja,
akkor az id6beli hat6ly lejarta eltltt legalabb 60 nappal [j engedely iranti k6relmet kell benyrijtania.
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b) Amennyiben az enged6lyes jogszab6lyban vagy hatosagi hatdrozatban el6irt kotelezetts6geinek nem tesz eleget, vagy az
enged6lyhez kotott tev6kenys6get az engeddlyttll elt6r6 modon vegzi, akkor - a krilon jogszab6lyban eloirt szankci6k alkalmaz6sa
mellett - a kornyezetv6delmi hatosiig kotelezi a jogsertci 6llapot megszuntet6s6re feltetelek es hat6rid6 el6ir6s6val, a korulmenyek
merlegelese alapj6n a tev6kenyseg korl6toz6sa vagy felfLiggeszt6se mellett.

c) A kornyezetv6delmi hat6s6g a hullad6kgazd6lkodiisi engedelyt hivatalbol visszavonia, ha

a) az enged6ly megad6s6hoz el6irt feltetelek m6r nem 6llnak fenn,

b) az engedely jogosultja az enged6lyezett hulladekgazdalkod6si tev6kenys6ggel felhagy, azt megszLinteti, valamint
c) a hulladekgazd6lkod6si tevdkenys6g folytat6sa a kornyezet vesz6lyeztetes6vel, szennyezes6vel, kdrositdsAval jdr.

d) A kornyezetv6delmi hat6siig az enged6lyt hivatalbol visszavonhatia, ha az engedelyes nem tesz eleget a hullad6kkal kapcsolatos
nyilv6ntart6si 6s adatszolgdltatdsi kotelezetts6gekr6l sz6lo korm6nyrendeletben meghat6rozott kotelezettseg6nek, enged6lyes a

k6relemben val6tlan adatokat szerepeltetett 6s az enged6ly kiadasat ez erdemben befolydsolta, az engedelyes a tev6kenys6g6t az
enged6lyben foglaltakt6l elt6r<j m6don gyakorolja, uagy azenged6ly jogosultja a hat6s6gi ellencjrzest akadAlyozza.

e) Amennyiben az engedelyes a hulladdkgazd6lkodAssal kapcsolatos jogszab6lyok, vagy a ra vonatkozo hat6s6gi hatdrozat
el6ir6sainak nem tesz eleget, a kulon jogszabiilyban meghatdrozottak szerint hulladekgazdalkodasi birsilgot koteles fizetni.

6781 Domasz6k, kulteri.ilet 037 124 hrsz.

jelen hat6rozat joger6re emelked6s6t kovet6 5 6v.

Ezen hatirozat joger6re emelked6s6vel a 79821-1-9/2011. sz6m0 hullad6kkezel6si enged6ly begyfijt6sre vonatkoz6 r6sze
6rv6ny6t veszti.

*

1. 00481.2t2015.
sz6mri dll6sfoqlalSsa: 

1

,,AC&CElektroBt.(szekhely:6725Szeged,Roszkeiu,35.)6781 Domaszek,fritterritet 03Tl24hrsz.alattnemvesz6tyeshuttad6k-
kozte teleptilesi hullad6k gytijtese - hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek kiad6s6hoz k<izeg6szs6giigyi szempontb6l
hozzAiArulok, az al6bbi felt6telekkel :

. A tev6kenyseg v6gz6se sor6n sem emberi, sem pedig kornyezeti 6rtalmat nem okozhat.

. A tev6kenys6ge soran a k6miai biztonsagr6l sz6lo 2000. evi XXV. torv6ny-, valamint a vesz6lyes anyagokkal es a

veszelyes k6szitm6nyekkel kapcsolatos egyes eljAr6sok, illetve tevekenys6gek reszletes szab6lyair6l szol6 4412000.
(Xll.27 .) EriM rendelet vonatkoz6 el6ir6sait be kell tartani.

Elj6r6som soran Ugyf6l r6sz6re 27.700F1osszegri huszonh6tezer h6tszhz dijfizetesi kotelezetts6get 6llapitottam meg, melyet Ugyfel
a CsongrAd Megyei Kormdnyhivatal (Szeged, Rakoczi ter 1.6720) 10028007-00302584-00000000 sz6m0 sz6ml6j6ra megfizetett.
A 2004. evi CXL. torv6ny 44. $ (9) bekezddse alapj6n a szakhat6s6g elcjzetes szakhat6s6gi hozzbjbrultsa, Allasfoglal6sa 6s
v6gz6sei ellen ondlld jogorvoslatnak nincs helye, az a halArozal, illetve az eljAr6st megszuntetri v6gzds elleni jogorvoslat keret6ben
t6madhat6 meg."

2.

5ll6sfoqlalSsa:

,,C&C Elektro Kereskedelmi 6s Szolgdltato Bi. (6725 Szeged, Roszkei u. 35.) vesz6lyes hullad6k gyrlijtesi tev6kenys6gere vonatkozo
hulladekgazd6lkoddsi enged6ly6hez kcizeg6szs6giigyi szempontb6l az al5bbiak figyelembev6tel6velj6rulok hozzS:

- Az egeszsegk6rosit6 kock6zatok csokkent6s6nek erdekeben a hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6get oly m6don kell
v6gezni, hogy az sem emberi, sem pedig kornyezeti drtalmat ne okozzon, illetve a lehet6 legkisebb mertekrli

kornyezetterhel6st valamint kornyezefeg6szsegrigyi kock6zatot id6zzen el6.

- A tev6kenys6g v6gz6se sordn kiemelt gondot kell forditani a m6rgezci f6meket tartalmazo vesz6lyes hulladekok gyrlijtesere
az eoeszseokArosito hat6sok csokkentesenek 6rdek6ben.

- A tev6kenys6g sor6n kiilon figyelmet kell forditani a vesz6lyes anyagokkal 6s a vesz6lyes kever6kekkel v6gzett
tev6kenys69re vonatkoz6 elcjirdsok marad6ktalan betartdsdra.



5

Kozeg6szs6gtigyi szakhatosAgi allasfoglalasom ellen on6l16 fellebbez6snek nincs helye, Kozeg6szs6grigyi szakhat6siigi
6ll6sfoglal6som az Also-Tisza-vid6ki Kornyezetv6delmi 6s Termeszetvedelmi Feltigyeloseg 6ltal az rigy 6rdemeben hozott hat6rozat
ennek hidnydban az eljdr6st megszuntet6 v6gzes elleni fellebbez6sben t6madhato meg."

3.

,,2015. januar 09-en ke|t,79281-1-14120'15. sz6mu levelukben szakhatos6gi dll6sfoglaldsunkat kertek a C&C Elektro Bt. (6725

Szeged, Roszkei u. 35.) hulladekgazddlkod5si engedely kiad6s5nak rlgyeben. A beny0jtott dokument5ci6 alapjdn a szakhat6s6gi
hozzAj6ruldst m e g a d o m.

A tervezett tev6kenys6g nem ellent6tes a jelenleg hat6lyos rendezesi tervvel 6s az ahhoz tartozo Helyi Epitesi Szabiilyzaltal (512012.
(lV. 13.)onkorm6nyzati rendelet), valamint a helyionkormdrnyzati rendeletben meghat6rozott term6szetv6delmi kovetelm6nyeknek
megfelel."

A hat6rozat ellen a kozlest6l sz6mitott 15 napon beltll az Orsz6gos Kornyezetv6delmi es Term6szetvddelmi F6feltigyeloseghez
cimzett, de az Also-Tisza-vid6ki Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi Felugyel6seghez, mint elsrjfok0 hat6s6ghoz ket pelddnyban
beny0jtand6 fellebbez6snek van helye.

A jogorvoslati elj6r6s dija - a jogszab6lyban meghat6rozott esetek kivetelevel - a befizetett igazgat6si szolg6ltat6si dijtetel 50 %-a,
azaz 150 000 Ft, amelyet a Magyar Allamkincstdrn6l vezetett 10028007-01711875-00000000 el6ir6nyzat-felhaszn6l6si sz6m0
sz6ml6ra kell 6tutalni, es a dij megfizetes6t igazol6 bizonylatot vagy annak mdsolat6t felUgyel6segunk reszere megktildeni, A
beflzet6si bizonylat kozlem6ny rovat6ba k6rem felt0ntetni jelen hatdrozat sz6m6t,

A k6relmez6 az elj6r6s 300 000 Ft igazgat6si szolg6ltatAsi dij6t befizette. Egyeb eljirriisi kolts6g nem merult fel.

INDOKOLAS

A feltjgyel6seg a 2011. janu6r 17-6n kelt, 79281-1-912011. sz-. jogerrls hatdrozat6val veszelyes 6s nem vesz6lyes hulladek
begytjjt6s6re, elcikezelesere es hasznosit6s6ra adott enged6lyt a C&C Elektro Bt. resz6re a Domasz6k ktilterulet 037/24 hrsz. alatti
telephely6re vonatkozoan.

A C&C Elektro Bt. (625 Szeged, Roszkei u. 35.) kepviselet6ben a": Uni-Terv 2005. Kornyezetv6delmi Mernoki Kft. (6706 Szeged 6-
Tp. Pf. 100.)vesz6lyes 6s nem veszelyes hulladek gyrijtes tev6kenyseg engedelyez6se ir6nti kerelmet ny0jtott be a felugyekisegre
2014. okt6ber 10-6n.

A felugyekiseg 79281-1-1112014. sz6m0 hi6nypotl6si felhiv6siit az rigyfel 2014. december 10-6n teljesitette teljes korUen.

A beny0jtott k6relem szerint az tigyfel velelmezte, hogy a 79281-1-912011. sz6mri hulladekkezelesi (begyrlijtes, elcjkezel6s,
hasznosit6s) enged6lyben a begyUjtesre vonatkoz6 hullad6kkezel6sitev6kenyseg a hullad6kokrolsz6lo2012. evi CLX,./.XV torveny
(tov6bbiakban Ht.) 90. $ (2) bekezdes6re hivatkozva2015. janu6r 1-jet6l hataly5t veszti. Fenti v6ltoz6sra hivatkozva ny0jtottdk be
jelen hulladek begyUjtesi enged6ly k6relmriket.

Ugyanakkor a2014. evi 133. sz6m[ Magyar Kozlonyben 2014. szeptember 29-6n megjelent 2014.6ui XXXIX. torveny 17. pont 79. g
(2) bekezdese a Ht. 90. $ (2) bekezdeset hat6lyon kivril helyezte.

A k6relem kieg6szit6s6ben az iigyf6l azt nyilatkozta, hogy jelen k6relem gyujt6srevonatkozik, e26r1a79281-1.912011.s2.
enged6ly gyfijt6sre vonatkoz6 r6sz6t jelen enged6lyben k6rik elbir5lni, mlg az enged6ly el6kezel6sre 6s hasznositdsra
vonatkoz6 r6sze v6ltozatlan marad.

Ennek figyelembev6tel6vel a79281-1-912011, sz. enged6ly begy(jt6sre vonatkoz6 r6sz6t jelen hatSrozattal visszavontam.

Enged6lyes a telephelyet a Pint6r Testv6rek Kft.-t6l berli. A be6rkezett hulladekok m6rlegel6se 1 db 500 kg m6r6shat6r0 k6zi
m6rleggel tortenik. A hulladekok telephelyen beluli mozgat6s6t k6zzel, kezi emelci berendez6ssel, illetve bek6val oldj6k meg. A
telepen dolgoz6k (6 f6) rendelkeznek a munkav6gz6shez sztiks6ges szakkepesit6ssel, egyeni ved6felszerel6sekkel.

Az enged6lyes az esetlegesen bekdvetkezrj hav6ria helyzet kived6s6re hav6ria tervvel 6s az ilyen esetek felsz6moldsdra sz6lo
Allianz Hung6ria Biztosit6 Rt.-n6l kornyezetszennyez6si feleklssegbiztoslt6ssal rendelkezik. A tevekenyseg esetleges felhagy6s6ra
vonatkoz6an r6szletes tervet ny0jtott be. Az Enged6lyes esetleges jogutod nelktjli megszun6se eseten az Elektronikai
Hullad6khasznosit6 Kft. 16 0214,30 01 36, 16 02 11*, 16 02 13.,20 01 23. 6s a 20 01 35* k6dsz6mu hulladekok dijmentes
dtv6tel6re vonatkozo nyilatkozat6t is becsatolta. Emellett Enged6lyes a telephely b6rleti szerz6d6s6nek al6ir6sakor 1.000.000. Ft
kauci6t fizetett a Domasz6k, 037124 hrsz. alatti tertiletet b6rbead6 Pinter Fiv6rek Kft. resz6re, melyet a telephelyen folytatott
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tevdkenys6g esetleges felhagy6sa miatt, a telephelyen hatramarad6 hulladdkok tov6bbi kezel6sere kell forditani. A kaucio

folyamatos rendelkez6s6re all6s6rol ktilon nyilatkozatot nyujtottak be.

A benyujtott egytjttes ad6igazol6s alapj6n a Bt-nek nincs lej6rt ad6- 6s koztartoz6sa.

A feki gyel6seg ekjirdsainak indokol6sa:

Hullad6kqazd6lkodas:

A hulladekrol s26|.62012. evi CLX/rXV. torveny alapj6n:

- 4, S Minden tev6kenys6get tgy kell megtervezni 6s v6gezni, hogy az a kornyezetet a lehetrj legkisebb m6rt6kben erintse, vagy

a kornyezet terhel6se 6s ig6nybevetele csokkenjen, ne okozzon kornyezetvesz6lyeztet6st vagy kornyezetszennyez6st,

biztositsa a hulladekkepzcid6s megel6zes6t, a kepzcldo hulladek mennyis6g6nek 6s vesz6lyess6g6nek csokkent6s6t, a

hulladek hasznositds6t, tovdbb6 kornyezetkim6kj 6rtalmatlanit5s6t.

- 12. $ (4) A hulladekbirtokos a hullad6kot a kezel6sre tort6nrj elsz6llitds 6rdek6ben - amennyire az mUszaki, kornyezetv6delmi

6s gazdas6gi szempontb6l megval6sithatd - az ingatlanon, telephelyen elktilonitetten gyUjti, Az elkrilonitetten gy[ijtott

hulladdkot m6s hulladekkal vagy elt6rri tulajdons6gokkal rendelkezci m6s anyagokkal osszekeverni nem lehet.

15, S (5) A hasznositdsra kerrlkj nem vesz6lyes hulladek a gyfijtest kovet6en a hasznositds megkezd6seig az el6kezel6ssel

egytltt osszesen legfeljebb 1 6vig t6rolhato.

- 31.$(1)Ahulladekbirtokosahullad6kkezel6s6r6l a)az{ltalauzemeltetetthullad6kkezel6l6tesitm6nybenvagyberendezessel
vdgzett el6kezelci, hasznosit6 vagy 6rtalmatlanit6 eljdras, b) a hullad6k hulladekkezekjnek tort6nrj 6tad6sa ttjan gondoskodik.

- 56. $ (1) Tilos a vesz6lyes hullad6kot a kornyezetv6delmi hatos6g enged6lye n6lkul m6s hulladekkal, illetve anyaggal

osszekeverni vagy hig itani.

- 62. $ (1) Hulladekgazddlkod6si tev6kenys6g kizir6lag a kornyezetv6delmi hatosiig enged6ly6vel v6gezhet6.

- 71. $ A tev6kenys6g6vel okozhat6, elcire nem l6thato kornyezeti k6rok felsz6mol6s6t lehet6v6 tevcj finansziroz6s biztositasa

6rdek6ben kornyezetvedelmi biztosit6st kot az a korm6nyrendeletben meghat6rozott gazdas6gi szervezet,

o b) amely a hullad6kbirtokostol hullad6kot 6tvesz 6s elszAllit, tarol, kezel.

- 72. S (1)A celtartalek k6pz6s6re kotelezett gazd6lkodo szervezet, valamint a kornyezetv6delmi biztosit6s kot6sere kotelezett

szem6ly azizleli ev veget kovet6 6v majus 31-ig a kornyezetv6delmi hatosdgnak igazolja, hogy

o b) a kornyezetv6delmi biztosit6st megkototte.

- 821A. $ (1) Az a gazdiilkod6 szervezet, amely e torv6ny alapjtin hulladekgazd6lkod6si engedelyhez kdtott tev6kenys6get folytat

- kiv6ve a kozszolg6ltat6t -, t6rgyev febru6r 28-ig a kornyezetv6delmi hat6s6g resz6re 6ves feltigyeleti dijat fizet.

Az egyes hulladekgazd6lkod6si letesitmenyek kialakit6s6nak es rizemeltet6s6nek szab6lyairdl sz6l6 24612014. (lX. 29.) Korm.

rendelet alapj6n:

2. S (1) E rendelet alkalmaz6sdban:

8. hullad6kt6rol6 hely. olyan, e rendeletben meghat6rozott m(lszaki kialakitdssal rendelkez6 terulet vagy epitmeny, amely a

gyUjt6, a keresked6 vagy a hullad6kkezel6 6ltal 6tvett, illetve osszegyiljtott hulladek hasznosit6sig vagy 6rtalmatlanit6sig

tort6ncj tdrol6s6ra szolg6l, ide6rtve a Ht. 2. mell6klet6nek D12 drtalmatlanit6si mUvelet6t is.

- 19. S (1) Aki hulladekot t6rol, a tdrol6st - a hulladekgyrlijtri udvar kiv6tel6vel - hulladektarolo helyen v6gzi.

(2) Hulladektdro16 hely kiz616lag a hullad6kgazd6lkod6si enged6ly t6rolAsra vonatkoz6 el6irdsai szerint uzemeltethetrj.
(3) A hulladekt6rold helyen csak annyi hulladek t6rolhat6, amennyi a hullad6k zavartalan 6s biztons6gos tdrol6sa

6rdek6ben lehets6ges, figyelemmel a hullad6kiarol6 hely tArol6kapacit6s6ra. Ezt a hullad6kmennyis6get, valamint a tArol6s

lehets6ges leghosszabb idcjtartamdt a fehlgyekiseg a hullad6kgazd6lkod6si enged6lyben hatarozza meg,

- 21. S (1) A hullad6kt6rolo hely irzemeltetdje gondoskodik arrol, hogy az tizemeltet6s megfeleljen az el6rhet6 legjobb

technikAnak.

(2) A hulladekt6rolo hely rizemeltetoje a hullad6ktdrolo helyen t6rolt hulladekr6l a telephelyen, naprak6sz m6don

rlzemnaol6t vezet.

(4) A hulladektdrol6 hely iizemeltetrije a hullad6kt6rolo hely r6szletes mUkod6si es ellencjrz6si szab6lyait rizemeltet6si

szab6lyzatban rogziti. Az uzemeltet6 az 0zemeltet6si szabAlyzat 1 peld6nyat a hullad6kgazdirlkoddrsi engedelyezesi elj6r6s

ir6nti k6relemhez csatolja. A hullad6ktArol6 hely csak az uzemeltet6si szabdlyzatban foglaltak szerint, a feltigyel6seg 5ltali
j6vdhagydrsdrt kovetden uzemeltethet<j.

30. $ Az e rendelet hatdlybelepesekor mrikod6 munkahelyi gyUjt6hely, hulladekgy(jtrl udvar, hullad6kt6rolo hely - idedrtve a

vesz6lyes hulladekkal kapcsolatos tev6kenys6gek v6gz6s6nek feltetelei16l sz6lo 98/200'1. (Vl. 15.) Korm. rendelet szerinti

tdrol6telepet is -, valamint tizemi gyUjtcihely e rendeletben meghat6rozott m6don tort6n6 mUszaki kialakit6sdr6l, e rendelet

hatdlybalepeset kovetrj 2 6ven beltil gondoskodni kell, ha kialakit6sa nem felel meg a 2. mell6klet szerinti kovetelm6nyeknek.

A vesz6lyes hulladekokkalkapcsolatban a vesz6lyes hulladekok kezeles6r6lsz6l6 98/2001. (Vl. 15.)Korm. rendeletben megadottak

az i16nyad6k:

- 10. $ (1)A hulladek termel6je a vesz6lyes hulladekot, kozvetlenula keletkezes hely6n, munkahelyigyrlijt6helyen, a kornyezet

szennyez6s6t kiz6ro ed6nyzetben, a tev6kenys6g zavartalan v6gz6s6t nem akad6lyozo mennyis6gben gyfijtheti, legfeljebb 1

6vio.



7

(2) Ha a vesz6lyes hulladek dtaddsa a kezeld r6sz6re nem kozvetlenul a munkahelyi gyrijtrihelyr6l tortenik, akkor a
vesz6lyes hullad6k termel6je a keletkezett veszelyes hulladekot a telephelyen kialakitott tizemi gyrlijtrihelyen koteles gyUjteni.

Az tizemi gytlijt6helyet a tervezett kezel6st figyelembe v6ve a kornyezet szennyezes6t, illetve k6rositas6t kiz6r6 modon kell
kialakitani, ahol a vesz6lyes hullad6k legfeljebb 1 evig tarthat6.

Az elem- 6s akkumul6torhulladekkal kapcsolatos hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6grcil szol6 44512012, (Xll. 29.) Korm. rendelet
szerint:

- 20. S (1) A hullad6kbirtokos az elem- 6s az akkumulatorhulladekot elkrilonitetten gyrlijti, es azt az 6tv6tel6re szolg6lo 6tveteli
helyen vagy speci6lis gytijttlhelyen a hullad6k kezel6se celj6bol gyfijt6edenyben, kontenerben elhelyezi, vagy a jogosultnak

5tadja.

- 21. S (3) A hulladekka v6lt gepj6rmilelemet vagy -akkumul6tort, az ipari elemet vagy akkumul6tort, valamint a k6mia
osszet6tele alapj6n azonosithat6, hulladekk6 v5lt hordozhat6 elemet 6s akkumul6tort hullad6klerak6ban lerakni, valamint
termikus modon 6rtalmatlanitani tilos.

22. S (2) Az elem- 6s az akkumul6torhulladek gyUjtesere, t6rol6s6ra, valamint a kezel6s6re szolg6l6 helyet sav- es lUgdrll6

bevon attal ell6tott feliilettel kell felszerelni.

A nyilvantart6s vezet6s6re 6s az adatszolg6ltat6sra vonatkozo ekjirAsaimat a hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s
adatszolgdltat6si kotelezetts6gekrril szol6 30912014. (Xll. 11.) Korm. rendelet 3. S (1) bekezd6s (A hulladek termelcije, gyfijtdje,
szitllitdja, kozvetitrije, kereskedcije 6s kezeltije a tev6kenys6ge soran telephelyenk6nt es hulladektipusonk6nt kepz6d6, m6st6l
6tvett, m6snak 6tadott vagy dltala kezelt hulladekr6l az adott telephelyen nyilvdntartdst vezet.) es 10. $-a alapj6n, illetve a 44512012.
(X|1.29.)Korm. rendelet 14. S (1)alapj6n tettem.

A gytjjthet6 hulladekok koret a feltigyelclseg a hulladekok jegyzekerrll szol6 7212013. (Vlll. 27.) VM rendelet szerint felsorolt
hulladektipusok jegyzeke alapj6n 6llapitotta meg.

K6relmez6 csatolta a kornyezetszennyez6si felekissegbiztosit6si kotveny m6solatdt. Beny0jtotta a telephely kiririt6s6re
felhaszndland6 1.000.000 Ffos kauci6 rendelkezesre 6ll6s6r6lszol6 nyilatkozatot, mellyeligazolta, hogy a tevekenyseg felhagy6sa
vagy m6s egyeb ok kovetkezt6ben sztiks6gess6 v6l6 koltsegeket fedezni tudja.

A rendelkez6 r6sz 7. a) pontj6ban foglaltakat a_hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek nyilv6ntart6sba v6tel6rrjl, valamint hatosag'
enged6lyez6s6rtjlsz6l6 43912012. (X|1.29.)Korm. rendelet 14 S (5J bekezddse, a 7. c)pontj6ban foglaltakat 15. $ (2)bekezd6se, a

7. d) pontjaban foglaltakat a 15. $ (1) bekezd6se alapj6n tettem. A 7. b) es e) pontokat a Ht. 84. es 86. g alapj6n irtam elcj.

Leveq6tisztas6q-v6delem :

A 306/2010. (Xll. 23.) Korm, rendelet (tov6bbiakban: R.) 4. $-a szerint tilos a l6gszennyezds, valamint a levegd lakossdgot zavard
bizzelvalo terhel6se, tov5bbd a leveg6 olyan m6rtekU terhel6se, amely legszennyezetts6get okoz. A R. 26. S (2)bekezd6se szerint
diff0z forr6s a lehet<j legkevesebb l6gszennyezri anyag levegribs. juttat6s6val alakithato ki, mUkodtethet6 6s tarthat6 fenn. A diff0z
fon6s mtikodtet6se, fenntart6sa sordn az [izemeltetcj a difffz forr6s kornyezete 6s az ingatlan rendszeres karbantart6s6r6l 6s
tiszt6ntart6s6rol gondoskodik.

A R. 27 . $ (2) bekezdese 6rtelm6ben ,,Hullad6k nyilt teri, vagy a hulladdkok 6get6s6nek felteteleit rogzit6 jogszab6lyban foglaltaknak
nem megfelelci berendezdsben torten6 6get6se, a hdztartAsban keletkez6 papirhulladek 6s vesz6lyesnek nem minrjstilcj, kezeletlen
fahulladek h6ztartdsi berendez6sben tort6n6 6get6se kiv6tel6vel tilos. Nyilt teri hulladekeget6snek min6sul, ha a hullad6k - az elemi
k6r kiv6televel - bdrmilyen okbol kigyullad

A beny(jtott dokument6ci6 szerint a tevekenyseg v6gz6se sordn a 306/2010, (X11.23.) Korm. rendelet alapjan a felugyeklseg
hatdskor6be tartoz6 bejelent6s koteles 169szennyez6 pontforr6st nem terveznek ilzemeltetni,

Zai- 6s rezq6sv6delem:

A telep hat6sterrllet6n nincs v6dend6 eprilet vagy v6dett terulet.

A szakhat6s6gol a kdrnyezetv6delmi, termbszetu6delmi, vizv6delmi hat6sdgi 6s igazgatbsi feladatokat etlitt6 szeruek kijel6l6sdr6l
sz6l6 481/2013. (XIL 17.) Korm. rendelet 34. $ (1) bekezdese a) pontja, valamint a 35. g (1) bekezdese a)-b) pontja alapj6n
kerestem meg.

A Csongr6d Megyei Kormdnyhivatal Szegedi J6r6si Hivatal J6r6si Nepegeszsegtigyi Intezet, a Csongr6d Megyei Korm6nyhivata
Nepegeszsegugyi Szakigazgat6si Szerv 6s Domasz6k Kozseg Jegyzrlje szakhat6sdgi 6llirsfoglal6sdt a rendelkez6 r6szben el6irtam.
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1.

,,Az eljiir6 hatosdg megkereste int6zetrinket a kornyezetv6delmi, term6szetv6delmi 6s vizv6delmi hat6siigi es igazgat6si feladatokat
ell6to szervek kijelolesercil sz6lo 481/2013.(Xll. 17.) Korm. rendelet 34. $ alapjdn, hogy szakhat6sfrgi 6ll5sfoglal6st kerjen a C&C

Elektro Bt. (szekhely: 6725 Szeged, Roszkei u.35) 6781 Domasz6k, kultertjlet 037l24hrsz. alatt nem vesz6lyes hullad6k - kozte

telepUlesi hulladek gyfijtese - hulladekgazd6lkoddrsi enged6ly6nek tigyeben,
A csatolt dokument6cio attanulmanyoz6sa ut6n megallapitottam, hogy a hulladekkal kapcsolatos tev6kenyseg az alkalmazott
technol6gia - a vonatkoz6 jogszab6lyok betart6sa mellett - dz emberi eg6szs6gre vesz6lyt nem jelent.

Ugyfel az igazgat6si szolgdltat6si dijat, a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint megfizette.

Szakhatos6gi 6ll6sfoglaldsomat a kozigazgat6si hatosdgi elj6r6s es szolg6ltat6s 6ltal6nos szab6lyairol szol6 2004. evi CXL. torv6ny
44-45. S, a k6miai biztons6gr6l szol6 2000. evi XXV. torv6ny, a vesz6lyes anyagokkal 6s a vesz6lyes k6szitm6nyekkel kapcsolatos
egyes elj6r6sok, illetve tevekenys6gek reszletes szab6lyair6l szolo 4412000. (Xll. 27.) EuM rendelet, valamint a kdrnyezetv6delmi,
term6szetv6delmi es vizv6delmi hat6sdgi 6s igazgatdsi feladatokat ell6t6 szervek kijeloleser6l szolo 48112013.(Xll. 17.) Korm.

rendelet alapjdn adtam ki.

Hat6skoromet 6s illet6kess6gemet az egeszsegugyi hat6sdgi6s igazgat6sitev6kenys6gr6l szol6 1991. eviXl. torv6ny 6s az Allami

Nepegeszsegugyi 6s Tisztiorvosi Szolg6latrol, a nepeg6szsegugyi szakigazgat6si feladatok ell6t6s6r6l, valamint a gy6gyszereszeti

6llamigazgatdsi szerv kijelol6s6r6l szolo 323 12010. (Xll. 27.) Korm. rendelet biztositja."

2.

,,Az Uni-Terv 2005, Kornyezetv6delmi Kft. (6723 Szeged, Tab6n u, 26.111.),,C&C Elektro Bt. nem vesz6lyes 6s vesz6lyes hullad6k
gyUjtesi enged6ly k6relem 6781 Domasz6k, KtilierUlet 039/24 hrsz. alatti telephelyre vonatkoz6an" cimen dokumentdci6t k6szitett a

C&C Elektro Kereskedelmi es Szolg6ltato Bt. (6725 Szeged, Roszkei u. 35.) megbizdsirb6l.
A C&C Elektro Kereskedelmi 6s Szolgaltato Bt. (6725 Szeged, Roszkei u. 35.) ,,C&C Elektro Bt. nem vesz6lyes 6s veszelyes
hulladek gy(jtesi engedely k6relem 6781 Domaszek, Ktilteriilet 039124 hrsz. alatti telephelyre vonatkoz6an" cimen dokumentiiciot
ny[tjtott be az Also-Tisza-vid6ki Kornyezetv6delmi es Term6szetv6delmi Fe[igyel6segh ez (6721 Szeged, Fels6-Tisza part 17.).

Az Als6-Tisza-vid6ki Kornyezetv6delmi es Term6szetvedelmi Felirgyekls6g a 79281-1-1412015. iktat6si sz5mrl megkereses6ben a

vesz6lyes hulladek gyiljtesere vonatkozd enged6lyhez kozeg6szsegrigyi szakhat6s6gi allasfoglal6st k6rt Szakigazgat6si Szervrlnktcil
a kornyezetv6delmi, term6szetv6delmi, vizvedelmi hat6s6gi es igrazgat6si feladatokat ell6to szervek ki;eloleser6l szolo 48112013.
(Xll. 17.) Korm. rendelet 35. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n.

A k6relem es a csatolt iratanyag 6ttanulm6nyoz6sa ut6n megdllapitottam, hogye telephelyre a vesz6lyes hullad6kok (Azonosit6 k6d:

08 03 17., 16 06 01-, 20 01 33- ... stb.) a Kerelmez6 saj6t sz6llitol6rmtiveivel kerirlnek besz6llitdsra, illetve a telephelyen kerulnek

6tv6telre. A besz6llitott vesz6lyes hulladekok a merlegel6st 6s a nyilvfrntart6sba v6telt kovetden a vesz6lyes hulladek tizemi
gyrlijtrihelyre kerti Inek.

A hulladekkal kapcsolatos tevekenys6g veszelye - az alkalmazott technologia 6s a vonatkozo jogszabAlyok betart6sa eset6n - az

emberi eg6szs6gre nem val6szinusithet6.

Felhivom figyelmet, hogy a k6miai biztons6grol sz6l6 2000. evi XXV. torv6nyben 6s a vesz6lyes anyagokkal es a veszelyes
k6szitm6nyekkel kapcsolatos egyes elj6r6sok, illetve tev6kenys6gek r6szletes szab6lyairol szol6 4412000. (Xll. 27.) EriM rendeletben

foglaltakat marad6ktalanul be kell tartani.

A fentiek figyelembev6tel6velj6rultam hozzh a hulladekgazddlkodasi engedely kiadds6hoz.

A C&C Elektro Kereskedelmi 6s Szolgaltat6 Bt. az igazgatasi szolg6ltatdrsi dijat, 24.200 Ft-ol, az Allami Nepegeszsegugyi es

Tisztiorvosi szolg6lat egyes kozigazgat6si eljArdsai6rt es igazgatdsi jellegrli szolg6ltat6sai6rt fizetendcj dijakr6l szol6 1/2009. (1. 30.)

EuM rendelet 1. szAm0 mell6klet6nekXl. 14. pontja alapjiin a Csongrfrd MegyeiKorm6nyhivatalndrliitutal6ssalbefizette.
Az rigyint6zdsi hataridcj letelt6nek napja: 20'15. janudr 27 .

Szakhat6sdrgi 6ll6sfoglaldsomat az Allami Nepegeszsegugyi 6s Tisztiorvosi Szolgalatrol, a n6pegeszsegugyi szakigazgat6si
feladatok elltrt6s6rol, valamint a gyogyszer6szeti 6llamigazgat6si szerv kijeloles6r6l szol6 32312010. (Xll. 27.) Korm. rendeletben

biztositott jogkoromben 6s illet6kess6gemben, a kozigazgatdsihatos6gielj6r6s es szolg6ltat6s altaldnos szab5lyairolsz6l6 2004, evi

CXL. torvenyben, a kornyezetv6delmi, termdszetv6delmi, vizv6delmi hatos6gi 6s igazgat6si feladatokat ell6t6 szervek kijeloleser6l

sz6lo 48112013. (Xll, 17,) Korm. rendeletben, a veszelyes hulladekkal kapcsolatos tevekenys6gek v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6lo
98/2001, (Vl, 15,) Korm. rendeletben, a kemiaibiztons6grolszol6 2000. evi/'XV. torvenyben, a vesz6lyes anyagokkales a vesz6lyes

keszitmenyekkel kapcsolatos egyes elj6rdsok, illetve tevdkenys6gek reszletes szabdlyairol szolo 4412000. (Xll.27 .) EuM rendeletben

az Allami N6peg6szs6gtigyi 6s Tisztiorvosr szolg6lat egyes kozigazgatdrsi eljdrrdsai6rt 6s igazgatdsi jellegr.i szolg6ltat6sai6rt fizeiendo
dijakrol sz6l6 1/2009. (1. 30.) EriM rendeletben foglaltak alapj6n hoztam meg."

A k6relmet, a mell6kelt dokument6cidt es kieg6szit6seit fekigyel6segunk 6rdemben megvizsg6lta 6s a rendelkezo r6szben

foglaltaknak megfeleklen dontott.
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Az igazgat6si szolg6ltat6si dij merteket a kornyezetvedelmi, term6szetv6delmi, valamint a vizrigyi hat6s6gi elj6rdsok igazgat6s.

szolgAltat6si dijairol sz6l6 33/2005. (Xll,27.) KvVM rendelet (tovdbbiakban KvVM rendelet) 1. sz6mU melleklet6nek li4.6.es l/11.
pontja alapj6n hat6roztam meg.

Az tigyintezesi hat6rid6 lejSrt6nak napja: 2015. m6rcius 2.

A jogorvoslati elj6ras dij6t a KvVM rendelet 2. S (4)-(10) bekezd6se alapjdn 6llapitottam meg.

Az enged6lyt a fentiek szerint a Ht. 62. S (1) bekezdeseben foglaltak, valamint a 98/2001. (Vl. 15,) Korm. rendelet 27. $ (1)-(2) es (5)

bekezd6sei alapj6n adtam meg.

Az enged6ly 6rvenyessegi idejet a Ht. 79. S (1) bekezdese alapjan hat6roztam rneg.

A fellebbez6si jogot a kozigazgat6si hat6s6gi eljar6s es szolgdltat6s 6ltal6nos szab5lyairol sz6l6 2004, 6vi CXL. torv6ny
(toviibbiakban: Ket.) 98. $ (1) bekezdese 6s 99. $ (1) bekezdese alapj6n biztositottam.

A fellebbezest a Ket. 102. $ (1) bekezdese alapj6n anndl a hat6s5gnal kell elciterjeszteni, amely a megt6madott dont6st hozta.

A feltjgyelciseg hat6sk6ret a Ht. 62. $ (1) bekezdese, illet6kess6get a 48112013. (Xll. 17.) Korm. rendelet 1. sz6m0 mell6klete
allapitja meg.

Szeged, 2015. februbr 2.

N6methy Timea iga ,/r kia drnanl, hite l c il :

megbiz6sib6l:

Kapi6k:

C&C Elektro Bt. 625 Szeged, Roszkei u. 35. tv.

2. Uni-Terv 2005. Kornyezetv6delmi Kft.6706 Szeged 6-Tp. Pf. 100.

3. Csongr6d Megyei Korm6nyhivatal Nepegeszsegugyi Szakigazgat6si Szerv 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-1 1. HKP
4. Csongr6d Megyei Korm6nyhivatal Szegedi J6r6si Hivatal J6r6si Nepegeszsegtlgyi lnIlzet6726 Szeged, Derkovits fasor 7-1 1.

5. Domasz6k Kozseg Onkorm6nyzat Jegyzqe 6781 Domasz6k, Kozt6rsas6g ter 1.

6. Csongrdd Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sitg6T2l Szeged, Berlini krt. 16-18, tttj1koztathsul HKP
7. KVO

8. Hat6sagiNyilv6ntart6s

9. lratt6r


