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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy egy
Hajdú-Bihar megyében található
település
köztemetőjében
ismételten
építési
bontási
hulladékot helyezett el az
önkormányzat. A hulladékot
felaprították és több méter magas
és több tíz méter hosszú
halmokban jelenleg is ott tárolják.
Kéri a hatóságot, hogy a több
száz köbméter mennyiségű tégla
és betontörmelék elszállítása és
szakszerű
kezelése
iránt
intézkedjen.

lezárt

Az épületbontásból származó hulladéknak a Tiszacsege Város Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőben történt elhelyezésével
összefüggő közérdekű bejelentéssel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az
alábbi tájékoztatást adta.
A kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a köztemető területén 2019. február 26. napján
előzetes értesítés nélkül hatósági ellenőrzést tartott. Az ellenőrzésen tapasztaltak, valamint a
2018. évben lefolytatott eljárás alapján a kormányhivatal a következőket állapította meg:
A közérdekű bejelentésben foglaltak szerint az önkormányzat a köztemető területén található
építési hulladékot nem szállította el, valamint 2018 májusában és júniusában még több
bontásból származó hulladék került elhelyezésre, melyet „felaprítottak” és jelenleg is ott
tárolnak. A köztemető területén korábban (kb. 130 tonna), valamint a 2018. évi helyszíni
ellenőrzést követően elhelyezett (kb. 170 tonna) hulladékot az önkormányzat a Főosztály
kötelező határozatában foglaltaknak megfelelően 2018. június 18-án átadta hulladékkezelés
céljából a hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező társaság részére (a hulladékkezelésre a
helyszínen került sor mobil törőgépek alkalmazásával). A Főosztály megállapította, hogy az
ellenőrzés időpontjában a köztemető területén kizárólag – a hulladékkezelés
eredményeképpen − már a megfelelő hasznosítási műveleten átesett, kb. 300 tonna építésibontási hulladékból származó anyag található, amely a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdése alapján már nem minősül hulladéknak (ún.
másodnyersanyag, melyet az önkormányzat utak karbantartására használ fel).
A közérdekű bejelentésben megfogalmazott állítással kapcsolatban − mely szerint a
köztemető nem hulladéktároló hely, és az önkormányzatnak nincs engedélye arra, hogy azt a
hatalmas mennyiségű tégla és beton törmeléket kezelje − megállapítható, hogy az
önkormányzat a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékkezelési kötelezettségének
eleget tett, ezért vele szemben hulladékgazdálkodási eljárás megindítására nincs lehetőség.

