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HATAROZAT

l.

A Pest Megyei Korm6nyhivatal (a tov5bbiakban: Korm5nyhivatal), mint hat6sk6rrel rendelkez6
hulladekgazd5lkoddsi hatos6g a D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szotgiltat6 Nonprofit
Korlitolt Felel6ss6g[ T6rsasig (szekhely: 7632 P6cs, Siktosi u 52., KUJ: 100279306,
cegjegyzekszdm. 02-09-064556, adosz6m: 11541587-2-02, statisztikai sz5mjet. 11541582-3811-572-02,
nyilv6ntart6si szdm. MIN-097/2015., - a tovabbiakban: Kozszolgdltat6) r6sz6re a Kormdnyhivatal drltal
PE/KTFO/00889-312022. Ugyiratsz6mon kiadott Cll. min6sit6si osztdlyra vonatkozo minosit6si
engedelyt (a tov6bbiakban: Hatdrozat) hivatatb6t

m6dositja

az alAbbiak szerint:

l. A Hatirczat 1. szimf mell6klete tdrl6sre keriil 6s hely6be jelen hat6rozat 1. szimf
mell6klete kerUl.

ll. A HatAtozat rendelkez6sei egyebekben viltozatlanok. A Hatirozat 6s jeten hatirozat a
tovibbiakban egyUttesen 6rv6nyes.

A hat5rozat ellen kdzigazgat5si Oton tov6bbi jogorvoslatnak helye nincs, az k6zbesit6ssel v6glegess6
v6lik, ellene k6zigazgatAsi per indithat6 - az okozott jogserelemre hivatkoz6ssal - a kOzl6stol Es az
Ugyintez6si hat6rid6 leteltet kovet6 napt6l sz5mitott harminc napon belUl a F6vdrosi T6rv6nysz6knek
clmzett, de a Korm5nyhivatalhoz 3 peld6nyban benyujtott keresettel. A bir6s6g a pert t6rgyal5lon kivul
bir6lja el, a felek bSrmelyik6nek k6relm6re vagy ha szUksegesnek tartja tdrgyal6st iart.

INDOKOLAS

A Korm6nyhivatal PE/KTFO/O0889-312022. Ugyiratsz6mon kiadott hatArozat6val KOzszotg6ttat6t
C/1. minoslt6si oszt5lyba sorolta 6s r6sz6re a hulladekgazd6lkoddsi kOzszolg6ltat6si tevekenyseg
v6gzes6re vonatkoz6 minosit6si enged6lyt adott ki.

A hulladekgazd6lkod6si hat6sag kijelOleser6l szol6 12412021. (ilt. 12.) Korm. rendetet
(a tov6bbiakban: 12412021. (lll. 12.) Korm. rendelet) 1. g (3) bekezdese atapjiin az orsz6gos
illet6kessegU hulladekgazd6lkoddsi hatos6g a Kormanyhivatal.

A 12412021 (lll. 12.) Korm. rendelet 3. $ (1) bekezdes b) pontja alapj6n a huttadekgazd6tkod6rsi
kdzszolgdltat6si tev6kenyseg minositese16l szolo torv6ny szerinti hulladekgazd6lkoddsi nltOsagtent a
Korm5nyhivatalj5r el.
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A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy Kozszolgaltato eltal bejelentett veltozas a Haterozatban

foglaltakat nem erintette, kize,olag a HatArczal mellekleteben foglaltakat, igy adatvAltozasi eljaras

lefolytat6sa nem indokolt.

A hulladekgazd6lkodesi tevekenys6gek nyilvantartasba v6tel6rol, valamint hat6segi engedelyez6serol
sz6l6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a tovebbrakban: 43912012. (xll 29.) Korm. rendelet) 14 S (1)

bekezdese alapjan:

,,Ha a hulhdekgazd'lkodesi engedely vagy a minositesi engedely @ bvebbiakban egyatt: engedely)
jogosultjAnak - a hullad'kgazddlkoddsi tev'kenyseget nem erint6 - adataiban az engedelyben
meghatArozottakhoz kdpest v1ltozes kovetkezik be, az engedely iogosultia a velbze - annak
bek,vetkezesefil szemitott 15 napon belt)l - a hu adekgazdakodesi hat6s1gnak beielenti.
A hullad6kgazddlkodasi bvekenyseget erint1 vAltozAst az enged6ly jogosultja el1zetesen k,teles
bejelenteni A bejelenrcs abpiSn a hulladdkgazddlkodesi habseg az engedelyt m^dositia."

A Kormanyhivatal meg6llapitotta, hogy a Hatarozat - 1 szdm0 mellekletenek tekinteteben t0rt6n6 -
m6dositasanak akadalya nincs, ezert a fentiekre tekintettel a Kormanyhivatal a rendelkezo reszben

foglaltak szerint 16rt el

A Kormanyhivatal illet6kessege es hateskdre 12412021. (lll. 12.) Korm. rendelet 1 . S (3) bekezd6s6n es

3 S (1) bekezd6s c) pontj6n alapul

A Kormanyhivatal hatarozaEt a 43912012. (Xll 29.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdese alapjan hozta

meg

Jelen hat6rozat bir6sagi felulvizsgelatanak lehet6seget az Akr. 't14. S ('1) bekezdese biztositja.

A F6v6rosi TOrv6nyszdk illetekesseget a Kormanyhivatal a kozigazgatasi perrendtartasr6l sz6l6

2017. €vi L tOrveny (tovabbiakban: Kp)4 s (1) bekezdese €s 13. $-a alapjan allapitotta meg.

A kereseflevet Oenyrlltasanak helye es ideje a Kp. 39. $ (1) bekezdese alapjan kertilt meghatarozasra A

tergyalas tartasa iianti kerelem lahetoseger6l valo tajekoztates a Kp. 77 S-an alapul, amely szerint ha

"gii't 
t"t 

""m 
k6ri targyalas tartasat, es azt a blr6seg sem tartja szuksegesnek, a bir6sag targyalason

kivul hataroz. T6rgyalas tartesat a felperes a keresetlev6lben az alperes a vediratban kerheti. Ennek

elmulasztesa miati'igazo16si kerelemnek nincs helye. Az elektronikus Ugyintezesre koteles szemelyek

koret az etektronikua ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol sz0l6 2015. 6vi

CCXXIt. torveny 9. g-a hitArozza meg. A 124t2021. (lll. 12.) Korm. rendelet 1. S (3) bekezdese alap1an

az orszegos illet6kessegU hulladekgazdalkodasi hatoseg a Kormanyhivatal

Jelen haterozat az Arr.8z. S (1) bekezdese alapjan a kozlesevel vegleges.

Budapest, 2022. )1nius 1

Kozszolgaltat6t6l 2022. mAus 24. nap)dn valtozas bejelentes erkezetl, miszerint a Halarczal '1. szamu
mellekleteben szereplo kozszolgaltat6i alvallalkoz6 (BIOKOM P6csi Varosuzemeltetesi es

Kornyezetgazdelkod5si Nonprofit Korlatolt Felel0ss6gU Tarsasag) hulladekgazdelkodAsi enged6lye

m6dosult

A korminymegbizoft helyeft elje16 dr. Radich Orsolya

foigazgal' neveben es megbizasab6l:

dr. Bartus Adrienn s. k,
f6osztelyvezeto
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A PE/KTFO/00889-512022. iigyiratszamI enged6ly 1. szimri mell6klete

Bevont kozszolgeltat6i alvellalkoz6k:

- BIOKOM P6csi Virosi.izemeltet6si 6s Ktirnyezetgazdelkodasi Nonprofit KorlatoI
Felel6ss6gfi Tirsasig (szekhely: 7632 Pecs, Siklosi ut 52., KUJ: 100210619)
. a Kormanyhivatal dltal PE|KTF0101561-712022. trgyiratszAmon m6dositott,

PUKTFO/00835-812021 ngyialszemon kiadott veszelyes 6s nem vesz6lyes hulladekok
orszegos szallitasara, kereskedelmere es gyUjtesere vonatkoz6 engedely alapjen,

- Szentl6rinci Kozaizemi Nonprofit Korletolt Felel6ss6gii T66aseg (szekhety:
7940 Szentlorinc. P6csi ut 21., KUJ: 100329645)
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Pecsi Jaresi Hivatala eftal 1176-712019. ugyiratszamon

kiadott nem veszelyes hulladekok gyLijtes6re es szallitasera vonatkoz6 engedely alapjen,

- Koml6i Viirosgazd6lkod6si Nonprofit Zirtkdrgen M[ktid6 R6szv6nytarsasag (szekhetyi
7300 Koml6. Bem Jozsef utca 24..KOJ.100293760)
. a KormAnyhivatal altal PE/KTFO/05434-812021. lgynabzamon kiadott nem veszelyes

hulladekok szallit6sara es gyUjtesere vonatkoz6 engedely alapjan,

- BONYCOM Bonyh6di Kdzuzemi Nonprofit Korlatolt Felel6ss6g[ Tirsasig (sz6khety:
7'150 Bonyhdd, Mikes utca 3.. KUJ: 100305007)
. a Kormenyhivatal altal PE/KTFO/o161 1-712019. ugyiratszamon kiadott nem veszelyes

hulladekok szAllit6sera vonatkozo engedely alapj6n.
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