
 

 

 

 

BÉKÉS MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

Tárgy: Gyula, külterület0567/1/c hrsz. alatti 
felhagyott települési szilárdhulladéklerakó- 
telep működési-rekultivációs engedélyének 
módosítása 

Ügyfél: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

5700 Gyula, Szent László u. 16 

KÜJ: 100 253 029 

KTJ: 100 340 102 

H A T Á R O Z A T  

I. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. részére kiadott - 91579-003/2014. ikt. sz. határozattal módosított - 53396-
015/2010. iktatószámú, rekultivációra is feljogosító működési engedélyt az alábbiak szerint módosítom: 

A 91579-003/2014. ikt. sz. határozattal módosított 53396-015/2010. iktatószámú határozat IV. 4. pontja 
az alábbiak szerint módosul: 
4./A depóniagáz vizsgálatát (CH4, C02és 02 emissziót) akkreditált mérőszervezettel végeztetett szab-
ványos emisszióméréssel 5 évente (legközelebb 2020. november 1. napjáig) kell meghatározni a 
biofilterek bemenő és kijövő ágán. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy repre-
zentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. 

II. 

A 91579-003/2014. ikt. sz. határozattal módosított 53396-015/2010. iktatószámú, rekultivációra is feljogosító 
működési engedély egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

III. 

A határozat ellen annak kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest Mészáros út 58/A.) címzett, de a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természet Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) két példányban be-
nyújtott fellebbezésnek van helye. 
A jogorvoslati eljárás díja: 50.000,- Ft, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578- 00000000 
számú számlájára kell befizetni. A díj befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni. 

Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf.: 99. 

Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00 

E-mail: zoldhatosag@bekeskh.hu Honlap: www.bekeskh.hu

Ügyiratszám: BE/40/ 20197-004/2016.

Ügyintéző: Csukás Krisztina 
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A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2015. december 28-án kérelmet nyújtott be a Békés 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (a továbbiakban: Főosztály), 
melyben kérte a részére kiadott, 91579-003/2014. ikt. sz. határozattal módosított 53396-015/2010. iktatószámú 
határozat IV/4. pontjában előírt - a biogáz keletkezés ellenőrzésének és mérésének gyakoriságára vonatkozó - 
rendelkezés módosítását. Indokolásul előadta, hogy az eddig elvégzett vizsgálatok és azok értékelése azt 
mutatja, hogy a vizsgált paraméterek alacsonyak, határérték alattiak, ezért nem indokolt a fél- évenkénti mérés. 
A Kft. előadta továbbá, hogy az akkreditált labor általi mintavétel és a vizsgálatok elvégzése jelentős anyagi 
terhet ró a Kft.-re. Előzőek figyelembe vételével a Kft. kérte a vizsgálatok gyakoriságának csökkentését 5 
évenkénti vizsgálatra. 
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM r.) 4. számú melléklet 2.1. pontja szerint: 

2.1. A B3 alkategóriájú hulladéklerakók esetében, amennyiben a hulladéklerakóban 10 000 rrf-nél kevesebb 

a lerakott hulladék mennyisége, a rekultivációt a végleges záróréteg rendszer kialakításával, 

1 ütemben is el lehet végezni. A környezetvédelmi hatóság ebben az esetben az összes körülmény fi-

gyelembevételével (különösen környezetszennyezés vagy jelentős környezetvédelmi kockázat hiányában) 

mérlegelheti a rekultivációra vonatkozó 1.2-1.8. pontokban foglalt követelmények mérséklését vagy 

elengedését. A 2001. előtt létesült hulladéklerakóknál ugyancsak mérlegelhető az 1.2-1.8. pontok szerinti 

előírások mérséklése vagy elengedése, amennyiben az átmeneti lezárás (legfeljebb 10 év) letelte után az 

összegyűlt monitoring adatok ezt megalapozzák. 
A KvVM r. 4. számú melléklet 1.5.d) pontja szerint: 

1.5. Az utógondozási időszakban szükséges monitoringrendszer kialakításával és működtetésével 

kapcsolatos követelmények 

A hulladéklerakón már meglévő és az utógondozási időszakban is szükséges monitoringrendszer 

elemeinek, valamint a hiányzó és az új elemeknek a kiépítésével és működtetésével biztosítani kei! d) a 

hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési berendezései működésének, valamint a légszennyező anyagok 

emissziójának a gázgyűjtő rendszer kimeneti pontján történő rendszeres ellenőrzését. 

Tekintettel arra, hogy a hulladéklerakó 2001. év előtt létesült, és az átmeneti lezárás több mint 10 éve történt, 
továbbá figyelembe véve a rendelkezésre álló monitoring adatokat (a kibocsátásra kerülő légszennyező anya-
gok alacsony mértékét), engedélyeztem az emissziómérések gyakoriságának csökkentését. Az ügyfél kérel-
mére a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és az engedély rendelkező részének megjelölt pontját 
módosítottam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdése alapján. 

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Két.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései szerinti módon adtam ki, a Ht. 79. § (4) bekezdése, 
valamint a KvVM r.-ben foglaltak alapján. 
Tárgyi - kérelemre indult - környezetvédelmi államigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 
31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 10. és 37. pontja alapján 100.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj 
befizetése megtörtént. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének 
a határidejét a Két. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 
A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

A hulladékkezelési engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.  
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A Környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és 
annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

 

dr. Illich Andrea s. k., 
főosztályvezető 

Kapják: 

1. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. - 5700 Gyula, Szent László u. 16. (+ TV) 

2. Gyula Város Önkormányzata - 5700 Gyula, Petőfi tér 3. (tájékoztatásul) 

3. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - (e-Tv) Hivatali kapu: BEKESMKI 

4. Dél-Alföldi Gázszolgáltató Zrt. - 6724 Szeged, Pulcz u. 44. (tájékoztatásul) 

5. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. -6720 Szeged, Klauzál tér 1. (tájékoztatásul) 

6. BÉMKH KTF Irattár, helyben 

Gyula, 2016. január 19. 

Gajda Róbert 
kormánymegbízott 

nevében és 
megbízásából: 


