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Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély módosítása – határozat

HATÁROZAT
A FÉMKER Kft. (9027 Győr, Hűtőház u. 6.) által 2018. augusztus 24-én előterjesztett kérelme alapján a
6000 Kecskemét, Platter János u. 4/a sz. alatti telephelyre vonatkozó, a BK-05/KTF/03050-17/2017. iktatási
számú (KTFO-azonosító: 81502-2-47/2017.), nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, valamint
veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt – az engedélyes kérelmére – az
alábbiak szerint
módosítom.
I. Az engedély rendelkező részének 5-6. oldalán, a „3.) A gyűjtési tevékenységbe bevonni kívánt
veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége” fejezet táblázata helyébe a következő kerül (a
módosítás félkövér betűtípussal kiemelve):
A gyűjtési tevékenységbe bevonni kívánt veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége:
Azonosító
kód

Megnevezése

Mennyisége
(tonna/év)

10 03 04*

elsődleges termelésből származó salak

20

10 03 08*

másodlagos termelésből származó sósalak

20

10 03 09*

másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

20

10 04 01*

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10
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10 04 02*

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak
(fémsalak) és fölözék

10

10 05 10*

vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat
fejlesztő fölözék és salak

10

10 08 08*

elsődleges és másodlagos termelés sósalakja

10

10 08 10*

kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel
érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt

10

10 09 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó
öntőmag és forma

20

10 09 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és
forma

20

10 10 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag
és forma

20

10 10 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és
forma

20

16 06 01*

ólomakkumulátorok

500

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

20

16 06 03*

higanyt tartalmazó elemek

10

16 06 06*

elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött
elektrolit

10

17 04 09*

veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

10

17 04 10*

olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó
kábel

10

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02
20 01 33* vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok
is megtalálhatók
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és
20 01 35* elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től
és a 20 01 23-tól
Összesen

100

100
950

II. Az engedély rendelkező részének 7. oldalán, a „5.) Előírások” fejezet 5.1. és 5.3. pontjai helyébe a
következő kerül:
5.1. A telephelyen szelektíven gyűjthető veszélyes hulladék összes mennyisége nem haladhatja
meg az évi 950 tonnát.
5.3. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes
hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó
kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephelyi tároló helyen egyszerre legfeljebb 22
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tonna veszélyes hulladék, valamint 5.500 tonna nem veszélyes hulladék tárolható, a szelektív
hulladékgyűjtés biztosítása mellett.
Szakhatósági állásfoglalás
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztályának 35600-3954-1/2018. ált. számú vízügyi-vízvédelmi szakhatósági állásfoglalása:
„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) által - FÉMKER Kft. (9027 Győr, Hűtőház u. 6.) kérelmére,
Kecskemét, Platter J. u. 4/a alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és veszélyes
hulladék gyűjtésére vonatkozó 81502-2-4/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítására indult
hatósági eljárásban - megküldött BK-05/KTF/04413-6/2018. számú szakhatósági megkeresésére a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:
A veszélyes hulladék gyűjtésére és nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozóan a
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok.
Előírások:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes
rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során
szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata,
illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést
szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
A csapadékvíz-elvezetés létesítményeit, az előtisztító berendezést a vízjogi üzemeltetési engedélyben
foglaltak, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint kell üzemeltetni.
A közcsatornába bocsátott szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó
küszöbértékeknek

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági
állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv.
(Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.

*
Szakkérdés vizsgálata
A környezet- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a
veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően:
 A veszélyes hulladék gyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az a környezetben szennyezést ne
idézzen elő. A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során
a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy
károsítsa a környezetet.
 Egészségvédelmi érdekből kiemelt gondot kell fordítani a mérgező fémet/fémeket (pl. ólmot, higanyt)
tartalmazó hulladékkal végzett tevékenység egészségkárosító hatásainak csökkentésére
 A veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység során, azok káros hatásainak
csökkentése érdekében be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági előírásokat (biztonsági adatlapok
rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, kémiai kockázatokat, illetve
azokkal kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó dokumentáció megléte).
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 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok, és a rágcsálók
megtelepedésének
és
elszaporodásának
megakadályozásáról,
ártalmuk
megelőzéséről,
távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell, az egészségügyi kártevők elleni védekezést
folyamatosan és megfelelő hatékonysággal kell végezni.
*
Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu:
JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, – elektronikus ügyintézésre
kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van
helye.
A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem
volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási
díjtétel 50 %-a, azaz 45.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-0029965738100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot
vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem
feltüntetni jelen határozat számát.
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési
jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az
irányadóak.
A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
A kérelmező az eljárás 90.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült
fel.
Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása
hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik.
A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt
lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a
fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként
kézhez kapott lemondás hatósághoz való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés.
INDOKOLÁS
A FÉMKER Kft. (9027 Győr, Hűtőház u. 6.) 2018. augusztus 24-én a 6000 Kecskemét, Platter János u. 4/a
sz. alatti telephelyre vonatkozó 81502-2-47/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes
hulladék gyűjtés, előkezelés, veszélyes hulladék gyűjtés) módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő
hatóságunknál, amely alapján 2018. augusztus 25. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.
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A Kft. a 16 06 01* azonosító kódú hulladék gyűjtési kapacitását kívánja megemelni a megnövekedett
lakossági hulladékbeszállításokra való tekintettel. A Kft. nyilatkozata szerint a kecskeméti telephelyének
tárolási kapacitása lehetővé teszi a kérelmezett mennyiség befogadását.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) szerint a környezetvédelmi
hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy
visszavonhatja.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel
– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.
Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/04413-3/2018. számú (KTFO-azonosító: 81502-2-49/2018.) felhívását
(az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását) teljesítette.
A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19.
számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 60. – 63. pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében
kerestem meg 2018. augusztus 28-án.
A szakhatósági állásfoglalásban megadott előírásokat jelen határozat rendelkező részében előírtuk.
A szakhatóság állásfoglalásának indokolása:
„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály BK-05/KTF/04413-6/2018. számú, 2018. augusztus 29-én érkeztetett megkeresésével FÉMKER
Kft., Kecskemét, Platter J. u. 4/a alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és
veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó 81502-2-4/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély
módosítására indult hatósági eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági
állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 60.61. pontja, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység
engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a
szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálatára, a tevékenységnek a
felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú eljárásban a
hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 62.63. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék gyűjtési
tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és közreműködés feltétele
nem áll fenn.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján, és a
korábban kiadott szakhatósági állásfoglalások alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az
alábbiakat állapítottam meg: a FÉMKER Kft. a befogadható veszélyes hulladékok (elemek, akkumulátorok)
mennyiségét kívánja növelni.
Kérelmező a kezelési tevékenységet a Kecskemét, Paltter J. u. 4/A sz. alatti (7416/10 hrsz.) fióktelepén
végezi. A telephely tároló felülete 3200 m2 szabadtéri, betonozott és fedett szilárd burkolatú. A
hulladékkezelés ezen felületen történik.
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A telephely vízellátása közműhálózatról biztosított. A keletkező szociális szennyvizek a települési
szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül, a városi szennyvíztisztító telepre jutnak. Technológiai szennyvíz nem
keletkezik. A telephely burkolt felületeiről a csapadékvizek csatornahálózaton keresztül összegyűjtve kerülnek
az előtisztító műtárgyra, majd a városi csapadékvíz elvezető rendszerbe. Vízjogi üzemeltetési engedély
száma: 28437-2-7/2007. utoljára módosítva 28437-4-10/2018. A tiszta csapadékvíz a telephely zöldfelületein
elszikkad.
A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó
köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.
A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának
biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb
állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. A
közvetett bevezetésre vonatkozó küszöbértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete
tartalmazza.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését
követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.
A szakhatósági megkeresés 2018. augusztus 29-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság
állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a
(1), (2) bekezdése alapján adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr.
55. § (4) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11.
pontja állapította meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének
19. táblázat 60.-63. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”
*
A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A kérelemben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység végzése – a szakmai
álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem kifogásolható.
Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló
1991. évi XI. törvény 4.§ e) pontjában „„a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről”szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdés
előírásaira „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól” szóló 225/2015
(VIII. 7) Kormány rendelet 7. §-ának (2) bekezdése, „A kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény
14-21. és 28-29.§-iban előírásaira tekintettel határoztam meg.
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Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 30. § és 31. § -a és valamint a 7. melléklet
I. táblázat 4. pontja 8. melléklet I. táblázat 4. pontjában foglaltak alapján „A fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá
az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 2. §. (1) b.)
pontja és a „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról”
szóló 66/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki.
*
A fentiekre tekintettel az engedélyt – az engedélyes kérelmére – a rendelkező részben foglaltak szerint
módosítottam.
A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg.
A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/04413-2/2018. számú (KTFO-azonosító: 815023-48/2018.) határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra,
hogy hatóságunk 2018. október 18. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1.
számú mellékletének 4.6., 11. és 37. pontjai alapján határoztam meg.
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam.
A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt
meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.
A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon
alapul.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg.
A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét Ht. 79. § (4) bekezdése, illetékességemet a Rendelet 8/A. § (1)
bekezdése alapozza meg.
Kecskemét, 2018. október 15.
Dr. Borics Attila András
a járási hivatalvezető helyett eljáró
járási hivatalvezető-helyettes
nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető
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Kapják:
1. FÉMKER Kft. (9027 Győr, Hűtőház u. 6.)
10454273#cégkapu
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)
HKP
3. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)
HKP
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály (6728 Szegd, Napos út 4.)
HKP
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) - tájékoztatásul
HKP
6. KTSZO
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár

