
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetv édelmi és Természetv édelmi Felügyelőség

Szám,, 7 1 282-4-7 l 201 4,

Ea: dr. Balthazár Éva
Bálint Dávid

Tárgy: ROLLO Kft., BalotaszáIlás,
hulladékgazdálkodási engedélye

HATÁROZAT

A RoLLÓ Kft. (6412 Balotaszállás, l. ker. 95,)részére
engedélyezem,

hogy hulladékot kezeljen az alábbiak szerini:

1.) Az enqedélves adatai:
Neve: Rolló Kft.

Székhelye: 6412 Balotaszállás, l. ker. 95.
Telephelyei: Balotaszállás, l. ker. 95, (0131/54 és 0131/44 hrsz,)

KSH azonositó,, 11029544-2229-1 1 3-03

Cégjegyzékszám: 03-09-1 02301
KUJ: 100 314 157

KTJ (0131/54 hrsz.): 101 025 7B5

KTJ (0131/44 hrsz.): 101 882 199

2.) Az enqedélvezett hulladékqazdálkodási tevékenvséq :
Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3.) Gvűités tevékenvséqbe bevonható hulladékok meqneyeaise. mennviséqe a Balotaszállás. 0131/44 hrsz. alatti
telephelven:

Központ: 6721 Szeged, Felsó-Tiszapart 17. Postacím:670l Szeged, Pf.: l048, Tei.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím:650l Baja, Pf.: 1l3, Tel.: (79)521-960 Fax: (79) 521-970

Ügyfélfogadás: hétö. szerda. péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda l3:00-16:00
E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap: hnp:llatik*t.zoldlratosa_g.lru

A:onosító kúd Megnevezése
Mennyisége
[tonnalévl

ii2
M EZóGAZDASÁG l, KE RTÉsZET l, AKVAKU LTU RÁ§,TERMELE SBóL,

ERDÖGAZDALKODASBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL,
Élrll,t tszrRrLőALLíTAsBoL És -FELDoLGozAsBoL szÁRMAzO HuLLADÉK

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és

halászat hulladéka

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 500

07 SZERVES KEMlAl FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

07 02
. műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséból, forgalmazásából és

felhasználásából származó hulladék
07 02 13 hulladék műanvao 2 000

12
FEMEK, MUANYAGOK ALAK|TASABoL, FlzlKAl ES ME0HANlKAl

FELÜLETKEZELÉSÉBÓL SZÁRMAZÓ HU LLADÉK

1201
fémek és müanyagok alakíiásából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származő

hulladék

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag,forgács 500

15

CSOMAGoLÁSl HULLADÉK; KoZELEBBRŐr_ n/lro NEM HATÁROZOTT FEL|TATÓ
ANYAGoK (ABSZORBENSEK), TÓRLŐKENDÓK, SZÚRŐANYAGoK ES

VEDORUHAZAT

15 01
csomagolási hulIadék (beleértve a válogatottan gyűjtött ielepülési csomagolási

hulladékot)

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék ,l 000

19 HULLADEKKEZEL0 LETESlTMENYEKB()L, A SZENNYVlZET KÉPZÖ)ESENEK



TELEPH ELYE N K|VU L KEZE L0 SZE N NYVÍZT| SZT ÍTOKBOL, VALAM l NT AZ lv oviz
És tpnnl víz szolcnlrRrÁsgol- szÁnvnzó Hull_RoÉx

19 12
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl, osztályozás, aprítás,

tömörítés, pellet készités) származó hulladék

191204 műanyag és gumi (kizárólag műanyag) 2 000

összessru 6 000

Gvűités tevékenvséobe bevonható hu||adékok meqnevezése, mennviséqe a Ba|otaszá|lás, 013'|/54 hrsz. alatti telephelven:

Azonosító kód Megnevezése
Mennyisége
Itonna/évl

02
MEzoGAzDÁsÁc l, xrnrÉszrrt, nrM

ERDÓGAZDÁLKODASBOL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL,
ÉLrLnltlszrnrLóALLíTAsBoL És -FELDoLGoáSBoL SzÁRMMó Hu LLADÉK

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és

halászat huIladéka

020104 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 200

07 SZERVES KEMlAl FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszeretéséből, forgalmazásából és

felhasználásáből származő hulladék
07 0213 hulladék műanvaq 800

12
FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FlZlKAl ES MECHANlKAI

FELÜLETKEZELESEBÓL SZÁRMAZO HU LLADÉK

1201
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó

hulladék
,l2 

0,1 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 1 500

15

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBRC)L MEG NEM HATAROZOTT FEL|TATO
ANYAGOK (ABSZORBENSEn, TÓRLŐKENDŐK, SZÚRÓANYAGoK ES

VEDORUFrAZAT

15 0,1
csomagoIási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási

hulladélrot)

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 500

osszEsEN 3 000

4.) Az enqedélyezqlt hulladékqazdálkodási tevékenvséq leírása:

Telephelyekre a hulladékokat az Engedélyes az erre vonatkozó külön engedélye alapján szállítja,be, A telephelyen történő
mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően a hulladékokat a kijelölt hulladéktároló helyen t9rólják, A hulladék rakodása a
targoncákkal, illetve kézi erővel történik. Az Engedélyes külön engedélye alapján a telephelyeken hasznosítási tevékenységet
(válogatás, darabolás, darálás, regranulálás) folytat. A hulladékokat konténerekben, valamint big-bag zsákokban tárolják kezelésig,
illetve kezelőnek történő átadásig. Hulladékokat a 0131144 helyrajzi számú telephelyen a 3 db kb. 350 mz alapterületű szilárd
burkolatú zárt raktárban gyűjtik. Egyszene legfeljebb 600 tonna hulladék tárolható ezen az ingatlanon. A0131l54 helyrajziszámú
telephelyen egy 480'm2.es szilárd burkolatú zárt raktárban történik a tárolás ltt egyidejűleg legfeljebb 250 tonna hulladékot
tárolhatnak.

Személyi. tárqvi és pénzügyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazott áll rendelkezésre, továbbá 1 fó környezetvédelmi
megbízott látja el a tevékenység felügyeletét.
A gyűjtési tevékenység során az anyagmozgatáshoz egy gázüzemű, illetve elektromos targoncákat használnak,
Engedélyes becsatolta a K&H Biztosító Zrt. biztosítási kötvényét (kötvényszám: 20014739), mely szerint a tevékenységre vonatkozó
határozatlan időre szóló, környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó biztosítással rendelkezik. Csatolta továbbá a telephelyekre
vonatkozóan a PART|SCUM Xl Takarékszövetkezetnél a tevékenység megszűnése, vagy felszámolás eseién visszamaradó
hulladékok hasznosítóhoz illetve árialmatlanítóhoz történő elszállítás és ke2elés költségeinek fedezetére zárolt 150.000 Ft
pénzÖsszeg meglétéről szóló igazolást, meIy zárolt összeg csak az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felü9yelőség hozzájárulásával szabadítható fel.

Engedélyes igazo|ta, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkezó káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel,



5.) Előírások:

5.1. Ezen engedély alapján hulladék szállitása nem végezhető
5.2, Az engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon

végezheti.
5,3. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jelen határozat ioqerőre emelkedését követő 60 napon belül meq kell

küldeni felügyelőséqünkre.
5.4. A telephelyeken az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti

elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a 0131154 hrsz. alatti
telephelyen egyszerre legfeljebb 600 tonna, a0131l44 hrsz. alatti telephelyen 250 hulladék tárolható.

5.5. Hulladékok tárolása kizárólag a fedett raktárakban történhet.
5.6. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező

hulladékkezelőnek szabad átadni.
5,7, Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkalösszekeverni

tilos,

5.8. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épsegéról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt
haladéktalanul épre kell cserélni.

5.9. A hulIadékok gyűjtését a további kezelésre való átadás ütemének megfelelően kell végezni. A hulladék további kezelésre való
átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.

5,10. A gyűjtött hulladék a telephelyeken legfeljebb a vonaiko;ló jogszabályban meghatározott ideig tárolható, azt követően a
hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

5.1 1 , A hulladéktároló hely kialakításának és üzemeltetésének mindenben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban előírtaknak.
5,12. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyeken a vonatkozó jogszabálynak

megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.
5"13. A hulladék gyűjtóje hulladéktipusonként az átvett és átadotthulladékokróla hatályos jogszabályoknak megfelelően naprakész

nyilvántariást köteles vezetni, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell teljesítenie felügyelóségünk felé.
5,14, A tevékenysége során keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáliatási

kÖtelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást
kell teljesiteni felügyelőségünk felé.

5.15, Tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhr:lése, amely légszennyezettséget okoz,
5.16. Az üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos.
5.17, Az üzemeltetés során a porképződést a leheió legkisebbre ltell csökkenteni,
5.18. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést- a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - az

illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

5.19. A tevé:ielivs*g során bekovetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti
állapotába valo visszaállításáró| az Engedélyes köteles gondoskodni.

5.20. Káresenényt követóen meg kell vizsgálni, hogy a foldtani közeg elszennyeződött-e.
5,21. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerzódés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel,
5.22. Minden év május 31-ig meg kellküldenifelügyelőségünknek a környezetvédelmibiztosítás meglétérőlszóló igazolást,
5,23. Atevékenység végzése során nem léphetik túl a jelen határozatban szereplö éves mennyiséget,
5,24, A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév

február 28-ig felügyeleti díjat fizetni.
5,25, Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást azok bekövetkezését követő ,15

napon belül bejélenteni a felügyelőségnek,

6.) Az enqedélv területi hatálva:

Balotaszállás, l. ker. 95. (0131l54 és 0131/44 hrsz,)

7,)

a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély,időbeli hatályának |ejártát követően is folytaini kívánja,
akkor az idóbeli hatály lejárta előtt legalább 60 nappal új engedély irántl kérelmet kell benyújtania,

b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban eiőírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az
engedélyhez kÖtött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor - a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása
mellett - a kÖrnyezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények
mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonia, ha
a) az engedély megadásához előírt feltéielek már nem állnak fenn,
b,) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
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c/ a hulladékgazdáIkodási tevékenység folytatása a környezet veszéIyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

d) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhaiia, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezetiségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, engedélyes a
kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az
engedélyben foglaltaktól eltéró módon gyakorolja, uagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

e) Amennyiben az engedéIyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat
előírásainak nem iesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az enqedélv érvénvesséqe:

A határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.

A Bács-Kiskun Meqvei Kormánvhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népeqészséqüqvi lntézete BK-O8R-005/03638-
2/201 4. számú szakhatósáqi állásfoqlalása:

,,Rolló Kft (6412 Balotaszá|lás, l. kerület g5.) kérelmére, a BaIotaszállás, l. kerület 95. szám alatti telephelyre vonatkozó
hulladékgazdálkodást (nem veszélyes - lnert hulladék gyűjtés) engedély kiadásához közegészségügyi szakhatósági
állásfoglalásomat az alábbi feltételekkel adom meg:

1. A hulladékokat típusuknak megfelelően, elkülönítve, szelektiven kell gyűjteni. Kiszóródásoknak megelőzéséről
folyamatosan gondoskodni kell

2. A dolgozóknak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

3. Az elsósegélynyújtó felszerelést folyamatosan feltöltött állapotban biztosítani kell.

A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: 27700,-Fí.
Allásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat

keretében támadható meg."

Balotaszátlási Közös önkormánvzati Hivatal Jeqvzőiének 1028-'!l2014/B. sz. szakhatósáqi állásfoglalása:

,,A Rolló Kft. (6412 Balotaszállás, l. kerület 95.) hulladékgazdálkocjási engedély kiadása (nem veszélyes - inert - hulladék gyűjtés)

tárgyában benyújtott tervdokumentációra helyi környezet és természetvédelmi szempontból

a szakhatósági hozzájárulást előírás nélkül megadom,

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, Végzésem csak az ügy érdemében hozott halározal, ennek hiányában az eljárást
megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg."

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez
címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez, mint elsófokú hatósághoz két példányban

benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja - a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a befizetett szolgáltatási dijtétel 50 %-a, azaz60,000
Ft, amelyet a Magyar A|amkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell

átutalni és a dij megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat
közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 120.000,- Ft igazgatási szolgáltatási diját befizeite, egyéb eljárási költség nem merült fel.

lNDoKoLÁs,

A ROLLÓ Kft. megbízásábóla Novai Környezetvédelmiés EnergetikaiBt, (6726 Szeged, Magdolna u. 20.)a BalotaszáIlás,0131t54
és 0'131/44 helyralzi számú ingatlanra vonatkozóan nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonaikozó hulladékgazdálkodásíengedély
iránti kérelmet nyújtott be 2014, augusztus 27-én,

A felügyelőség 71282-4-212014. sz. végzésében elóírt hiánypótlást az ügyfél 2014. október,17-én, majd 2014. november 12-én
nyújtotta be.
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A kérelem és kiegészítései alapján a felügyelőség az alábbiak figyelembe vételével döntött:

Hulladékqazdálkodás:

A hulladékról szóló 2012, évi CL/,./üV. törvény:

- 4, § Minden tevékenységet úgy kellmegtervezniés végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse,
vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést,
biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hullaclék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék
hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében - amennyire az műszaki,
környezeivédelmi és gazdasági szempontból megvalósithaíó - az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönitetten
gyűjtött hulladékot más hulIadékkal vagy eltéró tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

15, § (5) A hasznositásra kerüló nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznositás megkezdéséig az
előkezeIéssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható,

31. § (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy
berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, b) a hulladék hulladékkezelónek történő átadása útján

gondoskodik.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási ievékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

- 71, § A tevékenységével okozható, elóre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás
biztosítása érdekében környezetvédelmi biztositást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, a)

amelynek tevékenysége során kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képzódik, b) amely e törvény szerint
hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez,

- 72, § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodo szervezet, illetve a közszolgáltató, valamint a környezetvéde|mi

biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 3,1-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy
b/ a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.

- B2lA § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet
folytat, tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetósének szabályairól szóló 24612014. (lX. 29.) Korm.

rendelet alapján:

2. § (1) E renoeiet alkalmazásában:
8, hulladéktároló hely,. olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakitással rendelkező terület vagy építmény, amely a
gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, i|letve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig
történő tárolására szolgál, ideértve a Ht. 2, mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is.

, 19. § (1) Aki l:iriIadékot iárol. a iárolási - a hulIaCékgyűjtő udvar kivételével - hulIacjékiároló helyen vé9zi.
(2) l-:liladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkocjási engedély tárolásra vonatkozó előirásai szerint üzemeltethető,
(3) A hulIadéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és bizionságos tárolása

érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására, Ezt a hulladékmennyiséget, va|amint a tárolás
lehetséges leghosszabb időtartamát a felügyelőség a hulladókgazdálkodási engedélyben határozza meg.

21. § (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik anól, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhetó legjobb

technikának.
(2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon

üzemnaplót vezet.
(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési

szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás
iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktáro|ó hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a felügyelőség általi
jóváhagyását követően üzemeltethető.

- 30. § Az e rendelet hatálybelépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar, hulladéktároló hely - ideértve a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiról szóló 98/2001, (Vl. 15.) Korm. rendelet szerinti
tárolótelepet is -, valamint üzemi gyűjtőhely e rendeletben meghatározott módon történő műszaki kialakításáról, e rendelet
haiálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha kialakítása nem felel meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 44012012, (Xll. 29.) Korm. rendelet 3..§ (1) bekezdés és a B.§ (2) bekezdése, valamint a
10. § alapján tettem.

A gyűjthető hulladékok körét a felügyelőség a hulIadékok jegyzékéről szóló 7212013. (Vlll. 27.) VM rendelet szerint felsorolt
hulladéktípusok jegyzéke alapján álIapította meg.

A rendelkező rész 7. a) pontjában foglaltakat a_hulladékgazdálkodási tevékenységek nyiIvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezésérőlszóló 43912012, (Xl1.29.)Korm. rendelet 14, § (5)bekezdése, a 7. c)pontjában foglaltakat 15. § (2)bekezdése, a
7. d) pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján tettem. A 7. b) és e) pontokat a Ht. 84, és 86. § alapján irtam elő,
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A Kérelmező gazdasági számításokkal igazolta, hogy az,150.000 Ft összegű pénzügyi letét elegendő a telephelyeken egyidőben
tárolt hulladék kezelőnek történő elszállításához, valamint fedezetet nyújt a telephelyeken egyidőben tárolt és egy csódeljárás, illetve
felszámolás miatt esetlegesen ott maradó veszélyes hulladék elszállításának, kezelésének költségeire is. Tekintettel ana, hogy a
telephelyeken csak olyan kiváló minőségű PVC hulladékot vesznek ái és gyűjtenek, melyet az Engedélyes saját hasznosítási, majd
termékgyártási technológiájába használ fel, a fenti összegű pénzügyi letét nagyságát elfogadtam.

Leve q őti szta sá q -v é d el e m :

A 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet (iovábbiakban: R.)4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró
bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A R, 26, § (2) bekezdése szerint
diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz
fonás működtetése, fenntartása során az üzemeltetó a difíúz forás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és
tisztántartásáról gondoskodik.
AR,27 . § (2) bekezdése értelmében ,,Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzító jogszabályban foglaltaknak
nem megfelelő berendezésben történó égetése, a háztariásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minósülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos, Nyílt téri hulladékégeiésnek minósül, ha a hulladék - az elemi
kár kivételével - bármilyen okból kigyullad."
A benyújtott dokumentáció szerint a tevékenység végzése során a R. alapján a felügyelőség hatáskörébe tartozó bejelentés köteles
légszennyezó pontforrást nem terveznek üzemeltetni.

Zaí- és rezqésvédelem:

A felÜgyelóség a rendelkezésére áIló adatok alapján megállapítotia, hogy az üzemi zajfonás hatásterületén védendő terület, épület,
vagy helyiség nem található.

Bács-kiskun Meqvei kormánvhivatal kiskunhalasi Járási Hivata| Járási Népeqészséqüqvi lntézete ál|ásfogIalásának
indokolása:

,,Rolló Kft (6412 Balotaszállás, l. kerület g5,) kérelmére, a BaIotaszállás, l. kerület 95. szám alatti telephelyre vonatkozó
hulladékgazdálkodási (nem veszélyes - inert - hulladék gyűjtés) i:ngedély kiadásához az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség (Szeged. Felső,Tisza part 17.) 2014. szepiember 3-án rnegkereste intézetemet szakhatósági
állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvéclelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 48112013. (Xll. 17.) Korm, rendeleie 34. § (1) b:kezdése alapján, a 6, számú mellékletben foglalt szakkérdések
tekintetében, valamint a közigazgatásihatóságieljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. éviCXL. törvény (Ket.)44.

§ (1) bekezdése alapján. A rendelkezé§re álló dokumentáció és a2014. évben végzett helyszíni szemle alapján megállapíthaió,
hogy az egészségkárositó kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőzó betegségek terjedésének megakadályozására, a
rovar- és rágcsálóirtás, -a veszélyes készítményekkel végzett tevékenysé9 vizsgálatára, a települési szilárd hulladékokkal
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, a tevékenység, a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 1612002, (lV. 10,) EüM rendelete, azivóviz
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéról szóló 201l20a1. (X. 25.) Korm. rendelete, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szó|ó 1999.
évi XLlI. törvény, a munkaköri, szakmai, il|etve személyi higiénés alka|masság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséról szóló
33/1998. (Vl, 24,) NM rendelete és a fertóző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
iniézkedésekről szóIó 18/1998 (Vl. 3.) NM rendelete (1ogszabályokban) foglaltaknak megfelel,
Fentiekre tekintettel a lendelkezó részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a hivatkozott (indokok között feltüntetett)jogszabályhelyek alapján hoztam,
Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályairól szóló 2004, évi CXL. törvény (Ket.) 44.

§ (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam, tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Szakhatóságiállásfoglalásomalaközigazgatási hatóságieljárás és szolgáltatás általános szabályairólszóló 2004. éviCXL. törvény
(Ket)4a. J (1)bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatóságiés igazgatásifeladatokat ellátó
szervek ktlelöléséről szóló 48112013. (X|l. 17.) Korm. rendelete 34, § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletben foglalt
meghatározott hatáskörben eljárva, és szakkérdésekre vonatkozóan, az Alami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálakól, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok elIátásáról, valamint gilógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 32312010,
(Xll.27.) Korm. rendelete 11. §-ban és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 21812012. (Vlll 13.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésében meghatározott illetékesség alapján adtam ki."

Balotaszállási közös Önkormánvzati Hivatal Jeovzőie állásíoqlalásának indokolása:

A Rolló Kft. (6412 Balotaszállás, l. kerület 95.) hulladékgazdálkodásiengedély kiadása (nem veszélyes - inert - hulladék gyűjtés)
tárgyában benyújtott tervdokumentáció ügyében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, mint
engedélyező hatóság 2014. szeptember 3-án megkereste a Balotaszállási Községi Önkormányzat jegyzőjét a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízvédelmihatóságiés igazgatásifeladatokatel|átó szervek kijelöléséről szőló4B112013. (Xt1.17.)Korm. rendelet
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(továbbiakban: R.) 34. § (1) bekezdés a) szerint, a 6. mellékletben foglalt szakkérdés tekintetében a szakhatósági állásfoglalás
megadása iránt.

A megkÜldÖtt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a terü|eten tervezett tevékenység helyi jelentóségű védett természeti
terÜletet nem érint, A tervezett beruházás következtében nem |<árosul olyan környezeti elem vagy rendszer, amelynek védelme
hatáskÖrÖmbe tartozik, és nem várható olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörömbe
utalja.

A ievékenység a természetvédelmi követelményeknek, valamint a BalotaszáIlás Község kül- és belterületének szabályozási tervéről
és helyi építési szabályzatáróI szóló 13/2007, (IX, 28)számú rendelet elóírásainak megfeIel, ezért a szakhatósági hozzájárulást
kikötés nélkül megadtam.

DÖntésem a R.6. számú melléklete alapján, valamint aközigazgatási haiósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairólszóló
20M. éviCXL. törvény (továbbiakban: Ket.)44 § (1)bekezdése és 33, § (B)bekezdése alapján hoztam meg,
Végzésem a Ket.71. § (1) bekezdésén alapul.
Az Önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44, § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályra hivatkozással adtam tájékoztatást a
jogorvoslat leheiőségeiről.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatásidíjairólszóló 33/2005, (Xll. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének l/4.6. és l/7. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. január 5.

Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 14, § (1) bekezdésében és a Ht. 62. § (,1) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység végzésének korlátozásáról, felfüggesztéséről és megtiltásáról szóló felhívás a Ht. 84. § (2) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szcrlgáltatás általános szabályairól szólő 2004, évi CXL, törvény
(továbbiakban: Ket.) 98. § (,1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Afellebbezésta Ket.'102. § (1)bekezdése alapján annála hatóságnálkellelóterjeszteni, amelya megtámadottdöntésthozta.

A jogorvoslatieljárásidíjáta 33/2005. (Xll.27,)KvVM rende|et2. § (4)-(8)bekezdése alapján állapítottam meg.

A felÜgyelőség haiáskörét a Ht. 14. § (1) bekezdése és a Ht.62. § (,1) bekezdése, illeiékességét kőrnyezetvédetmi,
természetvédelmi, vízvédelmihatósági és igazgatásifeladatokat ei|átó szervek kijelöléséről szótó 4B1/2013. (Xll. 17,) Korm, rendelet
1. számú melléklete állapítja meg,

Szeged, 20,14. december 1 3

tíémethy Tímea igazg
megbízásából:

Kapiák:

g/ norrÓ Kft. (6412Balotaszállás, t. ker. 95.) , tv.

2. Novai Környezetvédelmi és Energetikai Bt. (6726 Szeged, Megdolna u. 20.)
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Int, (6400 Kiskunhalas, Pí
4. BalotaszállásiKözös ÖnkormányzatiHivatalJegyzője (64,12 Balotaszállás, Ady rnore Ú, zo,;
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság (6000 l(ecskemét, Deák Ferenc tér 3.)
6. Hatóságinyilvántartás
7, lrattár

213,) HKP

HKP

A kiadmány hiteiéül;

s. k. hitele sitő


