HIRDETMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Ügy száma: 17037/2015.
Kérelmező: MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(3518 Miskolc, Erenyő utca 1)
Ügy tárgya: Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő komposztálótelep kapacitásbővítése
A Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó telepen lévő komposztáló telepre beszállítandó szerves hulladék
főként parkfenntartási zöldhulladékból és szelektíven gyűjtött lakossági biohulladékból, és
élelmiszeriparból kikerülő szerves hulladékokból tevődik össze.
A komposztálási technológia lépései:
1. Hulladék beszállítása, átmeneti tárolás
2. Hulladék előkezelése
3. Komposztálás
4. Utóérlelés, utókezelés
5. A komposzt minősítése, elszállítása.
A már meglévő komposztáló telep kapacitása a fejlesztés következtében 14 400 t/év mennyiségre
bővülne. Ez 4 hetes érési ciklussal, 12 ciklus/év mennyiséggel 1 200 tonna/ciklus mennyiségű hulladék
komposztálását jelenti.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hejőpapi
Feltételezetten érintett település: Emőd
Az eljárás megindításának napja: 2015. augusztus 18.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 3 hónap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. §. (3) bekezdésben foglaltak.
Ügyintéző neve: Dudás Attila
Elérhetősége (e-mail): attila.dudas@emikofe.kvvm.hu
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindításának ténye:
A tervezett kapacitásbővítés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R.”)
 2. számú melléklet 5. Hulladékkezelés, „5.3. Nem veszélyes hulladékok b) hasznosítása, vagy
ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap
kapacitáson felül ba) biológiai kezelés” pontjába, valamint a
 3. számú melléklet 107. pontjába tartozik (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a)
10 tonna/nap kapacitástól),
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pontjaiba tartozik, így a telephelyen történő tevékenység (hulladék komposztálás) kapacitásbővítése
jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek
az észrevételek megtételére:
A környezetvédelmi hatóság a Rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatja a nyilvánosságot
az eljárás megindulásáról és közhírré tétel céljából megküldi a hirdetményt, valamint a kérelem és
mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település (Hejőpapi) jegyzője
részére, valamint a tevékenységgel feltételezhetően érintett település (Emőd) jegyzőjének a hirdetményt.
A jegyzők gondoskodnak a hirdetmény haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül történő közterületen
és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.
A dokumentáció és mellékletei megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál
és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság
honlapján a http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, 2015/17037.
számon.
A hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül az egységes környezethasználati engedélyezési
dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes
települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
-

kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,
a kérelmet elutasítja.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket a
közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis
létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.)
Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével
értesítem.
A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről
szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.
Miskolc, 2015. szeptember 14.
Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

