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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy egy Tolna megyei
településen sokat romlott a levegő minősége.
A község közelében egy éve létesített
sertéstelep olyan mértékű bűzszennyezést
okoz, hogy a közelben lakók nem tudnak
ablakot nyitni, teregetni még az udvaron
tartózkodni sem. Kérte az érintett hatóság
intézkedését.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
környezetvédelmi hatóság) a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta.
Megírta, hogy a környezetvédelmi hatósághoz 2021. évben több bejelentés érkezett
az érintett sertéstelep üzemeltetéséből származó bűz lakosságot zavaró hatása miatt.
A bejelentések kivizsgálása érdekében hatósági ellenőrzést végzett a
környezetvédelmi hatóság, amelynek során megállapítást nyert, hogy a sertéstelep
üzemeltetője nem tartja be a levegővédelmi követelményeket, ezért hatósági eljárást
indítottak. A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában kötelezte a
telep üzemeltetőjét a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének
megszüntetésére, valamint intézkedési terv kidolgozására. Figyelemmel arra, hogy
az üzemeltető a határozatban foglalt határidőben, 2022. február 5. napjáig nem tett
eleget az előírt kötelezettségeknek, a környezetvédelmi hatóság elrendelte a
végrehajtást, amely jelenleg is folyamatban van. A sertéstelep bűzhatása miatt
egyúttal szükségessé vált a sertéstelep környezeti hatásainak megvizsgálása is,
amely külön hatósági ellenőrzés keretében szintén megtörtént. A hatósági ellenőrzés
során elvégzett eljárási cselekmények és beszerzett iratok alapján megállapítható
volt, hogy a telep üzemeltetője a tevékenység megkezdése előtt nem nyújtott be - a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján - előzetes vizsgálat iránti
kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál és szennyezőanyag-elhelyezési
engedéllyel sem rendelkezik a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól
érkezett tájékoztatás szerint. A hatósági ellenőrzés során tapasztalt jogsértések
miatt, a környezetvédelmi hatóság hatósági eljárást indított, és az üzemeltetőt az
eljárást lezáró határozatában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
elvégzésére kötelezte. Tekintettel arra, hogy az üzemeltető nem tett eleget az előírt
határidőben, 2021. december 10. napjáig a fenti kötelezettségének, a
környezetvédelmi hatóság elrendelte a végrehajtást, amely jelenleg is folyamatban
van.

