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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. május 19-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Felterjesztések  a  várpalotai  hulladéklerakón  megkezdett  azbeszt-tartalmú
építési-bontási hulladék elhelyezése tárgyában 

Előterjesztő: Katona Csaba alpolgármester

Előkészítő: dr. Ignácz Anita Éva jegyző
Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta: –

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta                            Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
  jogi előadó                                       aljegyző jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  13-i  rendkívüli  ülésén
tárgyalt  a  Lőrinci  1.  hrsz.  és  Zagyvaszántó  435.  hrsz.  alatti  ingatlanokon  található
azbeszttartalmú építési-bontási hulladékoknak a Várpalotai 0192/1, 0192/4a,c hrsz. alatti, B3

típusú nem veszélyes hulladéklerakón történő – már megkezdett – elhelyezéséről.

A Képviselő-testület tagjai meghallgatták a Pest, illetve a Fejér Megyei Kormánymegbízott,
valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
vezető munkatársainak szóbeli tájékoztatását. Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a
63/2015.  (V.13.)  határozatát,  amelyben  kérte  a  hulladék-elhelyezés  azonnali  leállítását,
valamint új eljárás lefolytatását az ügyben. 

A  várpalotai  hulladéklerakón  megkezdett  azbeszt-tartalmú  építési-bontási  hulladék
elhelyezése  tárgyában  Képviselő-testületünknek  az  Alaptörvény  32.  cikkében  biztosított
lehetősége a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között a feladat- és hatáskörrel
rendelkező szervtől tájékoztatást kérni, döntést kezdeményezni, véleményt nyilvánítani. 

Ezt  a  célt  szolgálja  jelen  előterjesztés,  amely  alapján  Várpalota  Város  Önkormányzati
Képviselő-testülete  felterjesztéssel  fordul  a  Miniszterelnökséget  Vezető  Miniszterhez,
valamint  kéri  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Főosztály  Vezetőjét,  hogy  a  Főosztály  folytasson  le  új  eljárást  a  Partner-Depónia  Kft.
korábban már kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítása ügyében.
A felterjesztés,  illetve a Főosztályvezető felé megfogalmazott  kérelem a határozati-javaslat
mellékletét képezi. 

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Várpalota, 2015. május 18. 

Katona Csaba
 alpolgármester
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1.határozati javaslat

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  19-i  rendkívüli  ülésén
meghozta a következő határozatot:

…/2015. (V. 19.) képviselő-testületi
határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében biztosított
lehetőséggel  élve  –  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  -  felterjesztéssel  fordul  a
Miniszterelnökséget Vezető Miniszter felé. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota,  2015. május 19.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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Melléklet a …/2015. (V.19.) képviselő-testületi határozathoz

Lázár János
Miniszterelnökséget Vezető Miniszter

részére

FELTERJESZTÉS

Az  európai  értelemben  vett  jogállam  demokratikus  helyi  közigazgatása  a  törvényeknek  alárendelt  szabad
önkormányzás  révén  valósul  meg.  Az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdésének  j)  pontjában  szabályozott
felterjesztési  jogokat  kapnak  a  helyi  önkormányzatok,  amelyek  ezt  a  jogukat  a  Kormány  irányában
gyakorolhatják. 
Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul a T. Miniszterelnökséget Vezető
Miniszter  Úrhoz,  hogy  a  várpalotai  hulladéklerakón  megkezdett  azbeszttartalmú  építési-bontási  hulladék
elhelyezése ügyében segítséget nyújtson településünk részére.
Az előzmények
2014.  december  19-én a  Kormány  1803/2014.  (XII.  19.)  Korm.  határozatával  elrendelte,  hogy  a 
földművelésügyi  miniszter  intézkedjen  a  Zagyvaszántó-Lőrinci-Selyp-Petőfibánya-Hatvan  térségében  az 
azbeszttartalmú  építési  hulladék  miatt  kialakult,  ártalmas  hatásokkal  járó  környezeti-egészségügyi  helyzet
megszüntetéséről valamint intézkedjen egy közbeszerzési eljárás lebonyolításáról.
2015.  február 23-án a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőségen -  a Partner
Depónia  Kft.  kérelmére  eljárás  indult  a  korábban  már  kiadott  egységes  környezethasználati  engedélyének
módosítása ügyében. A kérelem a korábbi engedély módosítására, az általa kezelni kívánt hulladék körének és
mennyiségének a megváltoztatására irányult. Az ügy megindításáról nem volt tudomása sem Várpalota Város
Önkormányzatának, sem Várpalota Város Jegyzőjének.
2015.  március  13-án a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  meghozta  a
határozatát.  A határozat  alapján  a  cég  -  több mint  90 féle  hulladék  elhelyezése  mellett  -  szigetelőanyag  és
azbesztet tartalmazó építőanyag elhelyezését és ártalmatlanítását végezheti.
2015. március 18. napján a lezárult eljárásról szóló döntést megküldte Várpalota Város Jegyzőjének. Tekintve,
hogy  a  vonatkozó  kormányrendeletek  alapján  a  kérelmezett  módosítási  eljárásban  a  jegyző  nem  minősült
szakhatóságnak, így az eljárás során bevonásra sem került. Mivel a jelen eljárás semmiféle szempontból nem
érintette a jegyző hatásköreit, ezért olyan eljárási cselekmény megtételére, amely a Felügyelőség már meghozott
döntését  jogszerűen  megváltoztathatta/módosíthatta  volna,  jogszabályi  felhatalmazás  hiányában  nem  állt
módjában  megtenni.  A  határozat  nem  tartalmazott  arra  vonatkozóan  semmiféle  utalást,  adatot,  amelyből
következtetni lehetett volna a hulladék eredetére, származási helyére vonatkozóan. A kérdésben Várpalota Város
Önkormányzatához semmiféle hivatalos megkeresés, tájékoztatás nem érkezett, az ügyben ügyféli jogállását sem
állapította meg a hatóság.
2015. március 20. napján a Pest Megyei Kormányhivatal jogelődje a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség a Selyp Invest Kft. tulajdonában lévő Lőrinci 1 hrsz. és Zagyvaszántó 435 hrsz.
alatti  ingatlanokon  található  azbeszt  tartalmú  hulladékok  állami  közreműködéssel  történő  felszámolása
hirdetmény nélküli meghívásos eljárást folytatott le, melynek becsült értéke 1,26 milliárd forint. 
2015. március 25-én a közbeszerzési eljárás lezárult és sor került a vállalkozási szerződés megkötésére a Partner
Depónia Kft.-vel.
2015.  április  7-én az  azbeszt-tartalmú  építési  törmelék  befogadására  kiadott  egységes  környezethasználati
engedély-módosítás jogerős és végrehajtható lett. 
2015. május 10. napján a híradásokból értesül Várpalota Város Önkormányzata arról, hogy a Selyp Invest Kft.
tulajdonában  lévő,  Lőrinci  1  hrsz.  és  Zagyvaszántó  435 hrsz.  alatti  ingatlanokon található  azbeszt  tartalmú
hulladékok az  inotai  lerakóba kerülnek.  Ezt  követően  Várpalota  Város  Polgármestere  az  ügyben rendkívüli
képviselő-testületi ülést hívott össze meghívva az ügyben teljes körű információval rendelkező hatóságokat a
Pest  Megyei  Kormányhivatalt,  mint  a  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítóját,  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatalt,
mint a hulladék lerakását engedélyező hatóságot.
2015.  május  13.  napján Várpalota  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  megtartott  rendkívüli
képviselő-testületi ülésén a kialakult helyzetre tekintettel megfogalmazta tiltakozását az azbeszttartalmú építési-
bontási  hulladékoknak  az  inotai  lerakóban  történő  elhelyezése  ellen  és  felszólította  a  Pest  Megyei
Kormányhivatalt,  hogy  a  már  megkezdett  tevékenységet  azonnali  hatállyal  állítsa  le.  A Képviselő-testület
mindemellett követelte, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal vonja vissza a meghozott határozatát, és ezzel
egyidejűleg folytasson le új eljárást, amelyben Várpalota Város Önkormányzata ügyfélként bevonásra kerül.



T. Miniszterelnökséget Vezető Miniszter Úr!
Várpalota Város Képviselő-testülete elkötelezett a lakossága által jelzett problémák feloldásában akkor is, ha
azok  megoldása  a  hatáskörén  kívül  esik.  Az  elmúlt  napokban  a  várpalotai  hulladéklerakón  megkezdett
azbeszttartalmú  építési-bontási  hulladék  elhelyezése  miatt  kialakult  feszült  lakossági  hangulatra  tekintettel,
kérjük az Ön személyes és segítő közbenjárását,  hogy a kérdéses  hulladék beszállítása véglegesen leállítása
megtörténhessen, és az más lerakóban kerülhessen elhelyezésre.
Várpalota  Város  Önkormányzata  ezzel  egyidejűleg  felülvizsgálati  kérelemmel  fordul  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatalhoz,  annak  érdekében,  hogy  a  kármentesítést  végző  Partner  Depónia  Kft.  egységes
környezethasználati  engedélyének  módosítása  ügyét  a  Hatóság  újból  vizsgálja  meg,  és  az  új  eljárásba  a
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  15.§  (3)
bekezdése alapján vonja be Várpalota Város Önkormányzatát.

Várpalota, 2015. május 19.

Talabér Márta
 polgármester
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2.határozati javaslat

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  19-i  rendkívüli  ülésén
meghozta a következő határozatot:

…/2015. (V. 19.) képviselő-testületi
határozat:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete–  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal  -  kéréssel  fordul  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Főosztálya felé a Partner-Depónia Kft. (Budaörs, Gyár u. 2.) korábban már
kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítása ügyében.

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota,  2015. május 19.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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Melléklet a …/2015. (V.19.) képviselő-testületi határozathoz

Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Székesfehérvár
Hosszúsétatér 1.
8000

Dr. Zay Andrea főosztályvezető
részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőségen 2015.  február  23-án  -  a  Partner
Depónia  Kft.  (Budaörs,  Gyár  utca  2.)  kérelmére  eljárás  indult  a  korábban  már  kiadott  egységes
környezethasználati  engedélyének  módosítása  ügyében.  Várpalota  Város  Önkormányzata  az  eljárás
megindításáról semmiféle tájékoztatást nem kapott, ügyfélként nem került bevonásra, ebből kifolyólag az eljárás
során a város érdekeit sem tudta érvényesíteni. 
Az  ügyben  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  2015.  március  13-án
meghozta a határozatát, melyben a Partner Depónia Kft. egységes környezethasználati engedélyét módosította.
Várpalota Város Képviselő-testülete elkötelezett a lakossága által jelzett problémák feloldásában akkor is, ha
azok  megoldása  a  hatáskörén  kívül  esik.  Az  elmúlt  napokban  a  várpalotai  hulladéklerakón  megkezdett
azbeszttartalmú  építési-bontási  hulladék  elhelyezése  miatt  kialakult  feszült  lakossági  hangulatra  tekintettel,
kérjük az Ön személyes és segítő közbenjárását, hogy szíveskedjen visszavonni az egységes környezethasználati
engedély módosítása tárgyában 2015. március 13. napján meghozott 4966/2015. számú határozatát. 
Ezzel egyidejűleg kérem a Tisztelt Főosztályvezető Asszonyt, hogy folytasson le új eljárást, és az új eljárásba - a
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  15.§  (3)
bekezdése alapján - vonja be ügyfélként Várpalota Város Önkormányzatát.

Várpalota, 2015. május 19.

Talabér Márta
 polgármester


