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HATAROZAT

A Pest Megyei KormSnyhivatal (a tov6bbiakban: Korm5nyhivatal), mint hat5skOrrel rendelkez6 els6
foku kOrnyezetv6delmi hat6s5g a D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolg6_ltat6 Nonprofit
Kortitott Felel6ss6g0 T6rsisig (szekhely: 7632 P6cs, Sikl6si u 52., KUJ: 100279306,
c6gjegyz6ksz6m: 02-09-064556, ad6sz6m. 11541587-2-O2, statisztikai sz6mjel:
11U1587-3811-572-02, nyilvdntart6si sz6m: MIN_097/2015., a tov5bbiakban: K0zszolg5ltato) r6sz6re

PE/KTFO/05727-212019. UgyiratszAmon kiadott C/|. min6sit6si oszt6lyra vonatkoz6 min6sit6si
engedely (a tov6bbiakban: Enged6ly) hat6ly6t

az a libbiak szerint meghosszabbitja :

Az Engeci6iy jeien hatirozat v6glegess6 vilisabl szArnltott 36. h6nap utols6 napiiig hatiilyos.

Jelen min6sit6si enged6ly hat6ly6nak meghosszabbit5sa i16nti elj6r6s6ban a Kormdnyhivatal
megAllapitotta, hogy 12O.OOO,- Fl, azaz szAzhiszezer forint 6sszeg0 elj6rdsi kdltseg merult fel,

amelyet K0zszolg6rltat6 megfizetett.

Az Enged€ly 6s jelen hat1rozat a tovdbbiakban egyUttesen 6rv6nyesek.

INDOKOLAS

K0zszolg6ltat6 a Korm6nyhivatal 6ltal PE/KTFO/O1064-612019. Ugyiratsz5mon kiadott C/|. minosit6si
oszt6lyra vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod5si kdzszolgSltatdsi tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6
min6sitesi enged6llyel (a tov6bbiakban: Hat5rozat) rendelkezett.

K6zszolg5ltat6t6l 2019. jUnius 27. napjAn a HatArozat hatSlySnak meghosszabbit6sa ir5nti k6relem

6rkezett a Kormdnyhivatalhoz.

A huttad6kgazddlkodisi kozszolgdltatdsi tev6kenys6g min6sites6r6l sz6l6 2013. 6vi CXXV. t0rv6ny

(a tovSbbiakban: Mtv.) 13. S (1) bekezd6se alapj6n:

,,A k1retmez1 a min}sitlsi engeddly hatdlydnak lej1fta el6tt legk4s1bb 90 nappal beny(titott
k1retmdvel kezdem1nyezheti a min6sit6si engeddly hatdlydnak meghosszabbitdsdt. A min6sit6si

enged1ly hatdlydnak meghosszabbitAsdr1l sz1l6 hatdrozat vdglegess6 v5l6sdig a k5relmez1 a

hatdtyos - kordbbi- min}sitflsi enged$ly alapi\n v$gezheti a tevdkenys$g$t."

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megAllapitotta, hogy K0zszolgAltat6 az Mtv. 13. $ (1) bekezd6s6ben

foglalt hatdrid6 megtart6s6val kezdem6nyezte a min6sit6si enged6ly id6beli hatSlySnak

meghosszabbit6s6t.
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K6zszolg6ltat6 2019. augusztus 9. napj6n a Korm6nyhivatalhoz 6rkezett beadv6ny6ban a
hullad6kgazdSlkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban tort6no v6ltozds miatti adatv5ltoz5si bejelentest
tett Kdzszolg5ltato hullad6kgazd5lkodasi enged6lyeiben, valamint a hullad6kgazd6lkod5si
k6zszolgdltat6si tev6kenys6ggel 6rintett hullad6kok mennyis6g6ben bekovetkezett vdltoz6s
tekintet6ben.

Az adatv6ltoz6sra vonatkozo elj6r6s sor6n a Korn6nyhivatal PE/KTFOl05727-212019. Ugyiratsz6mon
[j min6sitesi enged6lyt (Engedely) adott ki Kozszolg5ltat6 r6sz6re 6s az Enged6ly kiad5s6val
egyidej U leg a HatArozatot visszavonta.

KOzszolg5ltato a hulladekgazd5lkod6si kdzszolg5ltat5si tev6kenys6g min6sitese ir6nti elj6r6sok6rt,
valamint az igazgatAsi jellegti szolg6ltat6s6rt fizetend6 igazgat6si szolg6ltat6si dijakrol sz6l6 7112013.
(Vlll. 15.) VM rendelet 1. melleklet6nek 3. pontj6ban meghat6rozott - l. minosit6si fokozatra
vonatkoz6 min6sit6si engedely meghosszabbit6s irdnti k6relem eset6n szUks6ges - 120.000,- Ft
igazgatdsi szolg6ltat6si dljat megfizette.

A Kormdnyhivatal a min6sit6si enged6ly hatdly6nak meghosszabbit6sa i16nti elj6r6s sor6n
meg6llapitotta, hogy a min6sit6si engedely kidllit6sinak alapj6ul szolg616 felteteleknek K6zszolg6ltat6
megfelel, valamint a min6sit6si oszt6lyra tekintettel kornyezetir5nyit5si programmal nem rendelkezett.

A Korm6nyhivatal meg6llapitotta, hogy az Enged6ly meghosszabbitds5nak akaddlya nincs, ez6rt a
fentiekre tekintettel K6zszolg6ltato k6relm6re az Engedely hatSly5t az Mtv. 13. S (2) bekezd6se
alapj6n a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint meghosszabbitotta.

Az Mtv. 13. S (2) bekezd6se szerint:

,,Ha a min6sito a min6sitdsi engeddly hatdlydnak meghosszabbitdsa irdnti eljdrdsban megdllapitja,
hogy a min6sit6si enged6ly ki1llltasanak alapjaul szolgdtlo felt6teleknek a k6relmez6 megfelel, a
kOrnyezetirdnyitdsi programban foglaltakat megfelel1en vegrehajtja, a 9. S G) bekezddseben
meghatarozott id6pont figyelembev1tellvel meghosszabbitja a min1sitesi engedely hatalyitt."

A hatArozat rendelkez6 r6sz6ben foglalt id6beli iratdly az Mtv. I S (3) bekezd6se alapjin kerUlt
meghat5roz5sra.

A Korm6nyhivata! jelen elj5r6s sorin PE/KTF'O/04759-312019. iigyiratszimon fiigg6 hatilyri
d6nt6st adott ki Kdzszolg5ltat6 r6sz6re, melyhez 2019. szeptember 25. napjit k6vet6en az
6ltal5nos ktizigazgat6si rendtartisr6! sz6l6 20'r6. 6vi GL. t<irv6ny (a tovibbiatban: Akr.) 43. g
(4) bekezd6se alapjin nem kapcsol6dnak joghatAsok, tekintettel arra, hogy Korm5nyhivalal az
iigyben - jelen hat6rozat meghozatalSval - 6rdemben d6nt6tt.

Jelen hatdrozataz nXr. aZ. $ (1) bekezd6se alapjSn a k6zl6ssel v6gleges.

Tekintettel arra, hogy jelen d6ntes megfelel az Akr.81. S (2) bekezdeseben foglaltaknak, a
Korm6nyhivatal egyszerUsitett dOntest hozott, amely nem taftalmazza a jogorvoslatr6l szol6
t6jekoztat6st.

Budapest, 2019. szeptember 25.

Dr. Tarnai Rich6rd korminymegbizott
nev6ben es megbizds5b6l.

dr. Vtirtis Viktor s.k.
f6oszt6lyvezet6

A kiadm5ny hiteleUl:

Kapj6k: Ugyintez6i utasit6s szerint.
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