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BORSODABAUJ—ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszarn: BO/16/14731-4/2016.

Targy: MiReHuKez Kozszolgaltato Nonprofit
Kft.

(Miskolc)

reszere

a

4360-10/2015. SZaMC1 veszelyes
hulladekok szallitasera es gyOjtesere
vonatkozO

hulladek-gazdalkodasi

engedely modositasa
Ogyintezo: Karlowits-Juhasz Tames

Hiv. szarn: 52051/2016.
Ogyintezdijuk: Galyas Szabina
Melleklet:

HATAROZAT

I.

A MiReH uKtliz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Kft.
(3518 Miskolc, Erenyo utca 1.; KUJ: 103165710, tovabbiakban: engedelyes) reszere veszelyes
hulladekok gyOjtese es szallitasa targy0, 2015. augusztus 13-an kelt, 4360-10/2015. szam0

hulladekgazdalkodasi engedelyt,
az engedelyes kerelmere az alabbiak szerint
modositom:

A hatarozat 1114. pontjanak utolso ket bekezdeset torlom es helyebe az alabbiakat rogzitem:
A tevekenyseq veqzesehez rendelkezesre alto eszkozok, qepek, berendezesek
12 db sajat tulajdon0 gepjarmCi (forgalmi rendszamok: NHU-680, NHU-681, NHU-671, NHU-672,
NJW-376, NKA-714, NKA-715, NKB-125, NKB-132, NKK-762, NKK-967, NKK-968).

II.

A 4360-10/2015. szarn0 hatarozatom egyebekben valtozatlanul ervenyes. Jelen hatarozatom
kizarOlag a 4360-10/2015. szarn0 hatarozattal egyUtt ervenyes.

Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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III.

A hatarozat ellen — annak kOzlesetO1 szarnitott — 15 napon beliil az Orszagos KOrnyezetvedelmi es
Termeszetvedelmi FOfelugyeloseghez (1016 Budapest, Meszaros u. 58/A.) cimzett, de a
Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan
eleterjesztett, 2 peldanyban benyOjtott fellebbezessel lehet elni.
A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben nem lehet olyan uj tenyre hivatkozni, amelyr61 az
Ugyfelnek a dontes meghozatala elott tudomasa volt.
A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 60 000,— Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplen
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00299561-00000000 szam0
elOiranyzat-felhasznalasi szamlajara kell befizetni.
Fellebbezes hianyaban a hatarozatom a kezhezveteltOI szamitott 16. napon — kOlen ertesites nelkal
— jogerore emelkedik.

INDOKOLAS

A MiReHuKoz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. a
Borsod-Abairj-Zennplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan,
2016. szeptember 19-en erkeztetett kerelmeben, a FOosztaly altal 4360-10/2015. szamon kiadott
veszelyes hulladekok gyujtesere es szallitasara vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi engedelyenek
mOdositasat kerte.
Az Engedelyes a kernyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi
dijairol szolo 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben elOirt igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.
A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 79. § (4) bekezdes alapjan a kOrnyezetvedelmi
hat6sag a hulladekgazdalkodasi engedelyt, a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi engedelyt, valamint a
nyilvantartasba vett adatokat mOdosithatja, vagy visszavonhatja.
Fentiek alapjan a kerelemnek helyt adtam es a tevekenyseg vegzesehez rendelkezesre allO targyi
feltetelek kOret a kerelemben foglaltak szerint a hatarozat rendelkezo reszenek megfelelOen
mOdositottam. Az engedelyes Cijonnan vasarolt, sajat tulajdon0 jarmOvekkel kivanja vegezni a
tevekenyseget, a bereft jarmiivek helyett.
Az eljaras soran a szakhat6sagok megkeresesetO1 eltekintettem, mivel a m6dositas a hataskOruket nem
erinti.
A hatarozatot a Ht. 79. § (4) bekezdese alapjan, a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es
igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kije101eserOl sz616 71/2015. (111.30.) Kormanyrendelet 9. § (12 bek,
valamint a 2. szarnir melleklet 10. pontjaban biztositott jogkoromben, a kOzigazgatasi hatosagi eljaras es
szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz6I6 2004. evi CXL. t6rveny (Ket.) 71. § (1) bekezdes es a 72. § (1)
bekezdes szerint eljarva hortam meg.
Az eljaras — Ket. 153. § 2. pontja szerinti — eljarasi koltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dij Osszeget) a
kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol sz616
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarni) melleklet 1./4.1., 1./5. es 1.111. pontja alapjan, az 1/37. pont
figyelembevetelevel allapitottam meg, viseleserd a Rendelet 2. §-a alapjan rendelkeztem.
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A jogorvoslati jogrOl a Ket. 98. § (1) bekezdese alapjan, a jogorvoslati eljaras clijard a kOrnyezetvedelmi
es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szOla 14/2015. (III. 31.) FM
rendelet 1. szamil melleklet 1./4.1., 1./5. es 1./11. pontja alapjan, az 1/37. pont figyelembevetelevel a
Rendelet 2. § (5) bekezdese szerint adtam tajekortatast.
Jelen hatarozatomat a kernyezetvedelmi hatosagi nyilvantartas vezetesenek szabalyaird sz616
7/2000. (V. 18.) KOM rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kOrnyezetvedelmi hatOsagi
nyilvantartasban.

Miskolc, 2016. szeptember 23.

,v‘en

Demeter Ervin
kormanymegbizott
neveben es megbizasabOl:

ti
0

fa

p

uclak Ti or
lyvezeta- elyettes

227.
Kapiak:

Miskolc

1. MiReHuKOz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft.
3518 Miskolc, Erenyo utca 1.+ TV
2. Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi szakigazgatasi Szerve
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. + HK
3. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Katasztr6favedelmi Igazgatosag
Miskolc, Dozsa GyOrgy Ot 15. 3525 +HK
4. lratokhoz
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