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TÁJÉKOZTATÁS
A Tapolcafői Téglaipari Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban rendelkezésre álló információkról
A Tapolcafői Téglaipari Kft-nek (székhelye: 8598 Pápa, Tóradülő u. 9075/2 hrsz.) a bárki
által hozzáférhető, közhiteles cégjegyzékben tárolt cégkivonata szerint a Szennyvíz gyűjtése,
kezelése, valamint a Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása tevékenységi körei
2013. január 1-jével hatályosak.
„A nem veszélyes hulladékok begyűjtése” és „a nem veszélyes hulladékok hasznosítása”
megnevezésű tevékenységekre a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség adott hulladékkezelési engedélyt (a továbbiakban: Engedély), 2012.
november 23-án kelt határozatában.
Ebben az eljárásában Pápa Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) nem vett részt
szakhatóságként, az eljárásról értesítést, tájékoztatást ez eljáró szerv részéről sem a Jegyző,
sem az Önkormányzat nem kapott. Az engedély érvényességi ideje 2014. február 15-ig szólt.
Hivatkozott Engedély azért áll rendelkezésünkre, mert azt a Kft. csatolta a telepengedély
kérelméhez. A Jegyző 2014. január 30-án vette nyilvántartásba a Kft-nek a „Nem veszélyes
hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” megnevezésű telepengedély-köteles ipari
tevékenység folytatását (a telephelyekről vezetett nyilvántartás elérhető a
https://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok link alatt). Tekintettel arra,
hogy a Helyi Építési Szabályzat értelmében az adott ingatlan övezeti besorolása GeiP-IP,
gazdasági egyéb ipari övezet, a vonatkozó jogszabályok alapján telepengedélyezési eljárást
nem kellett lefolytatni, csak a nyilvántartásba vételről kellett dönteni.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal sajtóban megjelent, nyilvános közleménye szerint „a
Tapolcafői Téglaipari Kft. részére az engedélyben meghatározott mennyiségű, nem veszélyes
hulladék hasznosítására állított ki 2018. november 29-étől hatályos hulladékgazdálkodási
engedélyt a Veszprém Megyei Kormányhivatal. A Kft. korábban is rendelkezett
hulladékgazdálkodási engedéllyel”.
A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásokat folytató környezetvédelmi hatóságok (előbb
Felügyelőség, majd Kormányhivatal) engedélyezési eljárásukba a Jegyzőt szakhatóságként nem
vonták be, arról sem Pápa Város Önkormányzatát, sem Polgármesterét nem értesítették.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet szerint a környezetvédelmi hatóság (jelen
esetben az illetékes kormányhivatal) nem vonja be a települési önkormányzat jegyzőjét
szakhatóságként az eljárásba, kivétel ez alól: a nem veszélyes hulladék kereskedelme,
közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása
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engedélyezése iránti eljárásban - annak elbírálására, hogy a tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – a települési önkormányzat
jegyzőjét szakhatóságként meg kell keresni, de csak abban az esetben, ha a tevékenységgel
érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint.
A Képviselőtestület tagjainak megküldött környezet állapotáról szóló 2014. évi tájékoztatóban
szerepel, hogy Pápa-Tapolcafő Vízbázis védelembe helyezésének vízjogi engedélyezési
eljárása 2013-ban indult el, a Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság 2014. április 8-án adta ki a
Vízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése és kialakítása tárgyában a határozatát.
A Kft. ipartelepe nem érinti a Tapolcafői vízbázis kijelölt védőövezeteit. A Hidrogeológiai B
védőterület határa Nagytevel külterületét érinti, azonban a Kft. telepét nem metszi ki, annak
telekhatárán húzódik.
A Kft. ipartelepe területének Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása 2002. óta GeiP-IP,
gazdasági egyéb ipari övezet, nem jelenős mértékű zavaró hatású ipari termelő tevékenységek
céljára szolgáló terület.
A 2019. május 16-i képviselőtestületi ülésen elfogadott Pápa Város Környezetvédelmi
Programja 41. oldalán olvasható tájékoztatás a Vízbázisról. A Programot a Képviselőtestület
jelen lévő 10 tagja egybehangzó igen szavazattal fogadta el.
Fentiek szerint a Jegyzőnek, mint helyi környezetvédelmi hatóságnak nincs hatásköre a Kft.
hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben, a tevékenység ellenőrzésére az
engedélyt kiadó környezetvédelmi hatóság (illetékes kormányhivatal) jogosult.
A Kft. által folytatott tevékenységet érintően a Jegyzőnek egy esetben lehet hatásköre: a
szomszéd által az ingatlan tulajdonosát zavaró szaghatás tárgyában a birtoklásban megzavart
fél birtokvédelmi eljárást indíthat, melyben a Jegyző jár el.
A Ptk. 5:8. § (1) bekezdése értelmében a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az
eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző elrendeli az
eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja; kivéve,
ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy
birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző határozata ellen közigazgatási úton
jogorvoslatnak helye nincs, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a
bíróságtól kérhető a határozat megváltoztatása.
Egy éven túl birtokvédelem csak a bíróságtól kérhető.
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás szabályairól a 17/2015. (II. 16.) Korm.
rendelet rendelkezik.
A Kft. által folytatott tevékenységgel összefüggésben a lakosság részéről panasz, bejelentés a
Pápai Polgármesteri Hivatalba – sem a Jegyzőhöz, sem a Polgármesterhez - nem érkezett.
Pápa, 2019. július 23.
Dr. Nagy Krisztina sk.
jegyző

