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Az eliilrhs meginduldsa

A Debrecen, Senyei-Ol6h Istv6n utca 18. szim alati tdrsashdz lak6i azzal a panasszal
fotdultak az alapvet6 iogok biztosilhoz, hogy a hdzlk el6tt mrikod6 szelektiv hullad6kgy'uit6
sziget teriilet6n rendszeresen nagyobb mennyis6gri kommun6lis 6s adott esetben vesz6lyes
hullad6kot is elhelyeznek. Lak6kornyezetiik rendezeden, az \tca piszkos, bffzos. Mindemellett a
lerakott hullad6k kozeglszsl.gtgyi k6rd6seket is felvet, hiszen a kozeli, a tirsashdz aljiban tzemel6
6lelmiszerboltok 6rufogad6 gazdasilgpbejirata is a sziget mellett tal6lhat6. A panaszosok a fenti
kortlm6nyek mellett azt is kifog6solt6k, hogy a Debrecen Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyz^tilhoz
(a tov6bbiakban: debreceni onkorm6Lyz^t) eliuttatott beadvinprkra villaszt nem kaptak.
Tekintettel arra, hogy felmeriilt az eg6.szs6ges komyezethez, a testi 6s lelki eg6szs6.ghez,
valamint a tisztess6ges elj6r6sho z val6 jog s6relm6nek gyanrija , az alapvet6 jogok biztosir6l sz6l6
2077. 6vi CXI. torv6ny (Ajbt.) 20. S (1) bekezd6se alapjin a biztos vrzsgdlatot inditott. Ennek
sor6n til6koztatist k6rttnk Debrecen Megyei Jogr.i V6ros Onkorm6nyzata Polg6rmesteri
Hivatal6nak jegyz6j6t6l (" tov6bbiakban: debreceni jegyz6) 6s a Hajdri-Bihar Megyei
Korminyhivatal Debreceni Jilrisi Hivatala N6peg6szs6giigyi Osztilyinak yezet6i6t6l (a
tov6bbiakban: Debreceru Jfuilsr Hivatal).

Erintett alapvet6 iogok
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Egesrydges ktirryerytheq uald

o

jog

,,Magyarotsz6g elismeri 6s 6rv6nyesiti mindenki

)ogit

az

kornyezetben k6tt okoz, koteles azt - torv6nyben
meghatilrozottak szerint - helyre6llitarivagy ahelyre|lltt6s kolts6g6t viseLri." (Alaptorv6ny
XXI. cikk (t) 6s (Z) bekezd6sek)
Testi is lelki egesiseghei uali jog ,,Mindenkinek joga van a testi 6s lelki eg1szs6.ghez. Az (1)
bekezd6s szerinti jog 6rv6nyesiil6s6t Magyarorsz6g genetikailag m6dositott 6l6l6nyekt61
mentes mez6gazdasiggal, az eg6.szs6.ges 6lelmiszetekhez 6s az iv6',,rzhez val6 hozzif6r6.s
biztositilsdval, a munkav6delem 6s az eglszs6gngyi el16t5,s megszervez6s6vel, a sportol6s 6s
a rendszeres testedz6s tdmogat6.sival, valamint a kornyezet v6delm6nek biztositdsival
segiti e16." (Alaptorv6ny XX. cikk (t) 6s (Z) bekezd6s)
eg6szs6ges kornyezethez.
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Onkormilnyzata Kozgy6l6s6nek 27 /2016. (VI. 23.)
onkorm6nyzati hullad6kgazdilkod6si kozfeladat ell6tisir6l

Yiros
^z

Megdllapitott t6ny6ll6s
A rendelkez6siinkre 6116 iratok 6.s tiilkoztatas alapj6n az alilbbt t6ny6116s 6l7apithat6 meg.
A panaszosok a szelektiv hullad6kgdit6 sztget megsztntet6s6t k6rve els6 alkalommal
2076 augtsztusiban fordultak Debrecen Megyei Jogu V6ros Onkormdnyzata Polg6rmesteri
HivatalilnakV6rosiizemeltet6si Oszt6lyavezet6i6bez. Beadvinl'ukban kiemelt6k, hogy a szelektiv
szigeten tobb alkalommal el6fordult, hogy rigcs6l6k is megjelentek, az pedig, hogy a kornyez6
iizletek
6ru6tv6tek a hullad6kgldjt6k kornyezet6ben bonyolitj6k 1", kozeg6szs6giigyi
^z
k6rd6seket is felvet. A panaszosok 6ll6spontja szerint a sziget nem 6rte el c6li6t, hiszen a
kommun6lis hullad6k a szelektiv szigeten tort6n6 elhelyez6se ellent6tben 6lL az tnt6.zm6ny
alapvet6 rendeltet6s6vel, a komyezettudatos gondolkod6ssal. Tekintettel arta, hogy a tlrsashizi
lak6k panaszukra valaszt nem kaptak, 2076 szeptembet6ben a debreceni polg6rmestethez 6s
jegyz6hoz fordultak.
onkorm6nyzathoz 6rkezett beadv6nyok vrzsgdlatilt 6rint6en tfugyb61t.
A iegyz6
^z
iratok
csatol6sa mellett a kovetkez6 villaszt adta. A debreceni
megkeres6stinkre
onkorm6nyzathoz 2016. szeptember elej6n lrkezett els6 beadv6ny neveket 6.s alilirist nem
tartalmazott, igy a szelektiv hullad6kgyrijt6 sziget 6thelyez6s6t inditv6nyoz6 panasz vtzsgillatdnak
eredm6ny6r6l a V6rosiizemeltet6si Osztilly vezet6je 2076. szeptember 19-6n csak az egyed.err
olvashat6 al6r6t, mint felad6t, a Senyei O16h Istv6n u. 18. szimalattt lakost tudta 6rtesiteni. A
t616koztat6s szerint a hullad6kgyrijt6 sziget kihelyez6s6re valamennyi szempont 6s el6irds
koriiltekint6 m6degel6s6t kovet5en keriilt sor, 6s annak megsziintet6s6re csak szakmar indokok
alapjiln van lehet6s 6.9. A tiilkoztatis szerint a debreceni onkotm6nyzat felhivta a kozszolg6ltat6t
a sziget fokozott ellen5z6s6rc 6s takaitilsira.
A polg6rmester a villasz hi6ny6t s6relmez6 lev6lre 2016. december f-i6n kelt
tdilkozatdsdval villaszolt. Eszerint: ,,Hivatalunk kor6bban kifejtett 6lT6spontja szerint a Senyei
Olih Isw6n u. 18. sz6m mellett kihelyezett hullad6kgyijt6 szrget megsziintet6se szakmailag nem
indokolt, mivel az forgalomtechnikailag megfelel6en iizemel, biztons6gosan tirithet6, a lakoss6g
ilirtal egyszenien megkozelithet6, 6s a hullad6kot illeg6lisan lerak6kkal szemben ttibben vannak
azok, al<!l< a szigetet rendeltet6ss zerlen hasznilljilk. Emellett a teriilet fokozott e1len5rz6se 6s
takaitisa,lomtalanit6 helyk6nt val6hasznillatinak felsz6molisa 6rdek6ben a Debreceni Hullad6k
Kozszolgilltat6 Nonprofit Kft. hivatalunk felsz6litdsira ielent5s er6feszit6seket tesz." A
elkiilonitett telepiil6si hullad6k gpiit6s6re
polg6rmester el6revetit6sk6nt kozolte, hogy
^z
vonatkoz6 szabillyok szerint a jelenlegi rendszer 6talakul6sav6rhat6 6s a feltilvizsgillat keret6ben
meg fogj6k vizsgilni a sz6ban forg6 girrjt6sziget megsztntet6s6nek lehet6s6g6t.
- A debreieni jegyz6 megkeres6siinkre adott villasza szerint a v6rosban 2002-ben kezdt6k
meg a kozteriileti szelektiv hullad6kgldit6 szigetek telepit6s6t. A tendszer rovid id6n beltil
kozkedveltt 6. v6lt a v6rosban, 6s nagyban hozziiilnit a lakossi'g kornyezettudatos

szeml6letm6di6nak fotm6l6sihoz. A Debreceni Hul1ad6k Nonprofit I(ft. telies iogi
zlvillakoz6iak6nt az A.I(.S.D . Yirosgazd6lkod6si Kft. l6t1a el kozszolgilltatasi szerz6d6s alapiiln
Debrecenben 6s tov6bbi 13 teleptil6sen a hullad6kszillit6st.
Az akkor, mintegy k6tsz6z gfrit6sziget kihelyez6s 6t egy hosszabb el6k6szit6si, tewez€si
6s egyeztet6si folyamat el6zte meg, melynek eredm6nyek6nt jeiolt6k ki a szelektiv hullad6kgyiit6s
szinter6iil szolgii6 teriileteket. Els6dleges szempontklnt az onkorm6nyzat 6s akozszolgilltat6 a
hu[ad6kg1,riit6 sziget biztons6gos iirithet6s6g6t, a forgalomtechnikai t6tyez6ket, valamint azt
vett6k figyelembe, hogy a sziget akornyezetet a lehet6 legkev6sb6 terhelie.
T"kirrt.tt.l i jogszabillyvihozdsokra, a h|zhoz men6 hullad6kgirrjt6si rendszet
bevezet6s6vel esed6kesse vatt a szelektiv szigetek szerkezetlnek 6s elhelyezked6s6nek 6ttekint6se,
sziiks6g szerinti 6tszervez6se. 2077 jirnius6ban el6szor is azokat a csali,di hdzas ovezetben
J

tal6lhat6 szigeteket szimokik fel, amelyeken a leggyakrabban fordult el6 az illeg6lis
hullad6klerak6s 6s ahol megoldott a 120 literes sirga hullad6kgi-uit6 edlnrryelf zs6kkal tort6n6
szelektiv hullad6kgyujt6s. A debreceni Senyei OI6h Istvin utcai sziget felszimolilsdt vagy mis
helyre tort6n6 telepit6s6t egyel5re az onkormdtyzatr,emt^ttott^ indokoltnak.
A jegyz6 hangsflyozta, hogy a szigetek lomtalanit6 helyk6nt val6 haszniiatilb6l ad6d6
anomilltikat ismerve, az cinkorminyzat 6s hivatala a teriiletek fokozott ellen6rz6s6vel 6s
takaitdsival, valamint a szab6lys6rt6si elj6r6sok lefolytat6s6val az illet6kes szervek riti6n ielent6s
er6feszit6seket tesz. Az A.I(.S.D.Ydrosgazd6lkod6si Kft. a szelektiv hullad6kgyijt6k ot m6teres
kornyezet6ben a kor6bbi heti 2-3 alkalom helyett jelenleg m6r minden h6tkoznap begfiti 6s
elszilllrtia a lerakott kommun6lis 6s vesz6lyes hullad6kokat a region6lis hullad6kkezel6 telepre. A
Debreceni Koztertilet Feliigyelet 6vek 6ta rendszeresen ellen6rzi a v6ros kozigazgatisi tertilet6n
kihelyezett szelektiv hullad6kgyijt6k kornyezetlt. A v6rosvezettis k6r6s6re e tev6kenys6g
jelenti, hogy 2017.
intenzit6sa az 6vek sor6n ncivekedett. A statisztikai adatok ttikr6ben ez
^zt
januilr 1. 6s jrinius 23. kozott osszesen 101 alkalommal keriilt sor int6zked6s megt6tel6re; 78
esetben szab6lys6rt6si helyszini birs6got szabtak ki az elkovet6kkel szemben, 22-szer felielent6st
tettek a hat6skorrel rendelkez6 szabilys6rt6si hat6sign6l, egy izben pedig figyelmeztet6st
alkalmaztak. A jegyz6 villasza szerint e tendenci6tL<tvilnjdk folytatni a hizhoz men6 elktlonitett
hultad6kg),u) t6 si tends zer egyre z 61es ebb kor6 kiterj es zt6s 6ve1.
A DebreceruJdrdsi Hivatal megkeres6stink nyomin hat6s6gi ellen6rz6st v6gzett, melynek
keret6ben a munkat6rsak megtekintett6k a szelektiv hullad6kgpljt6 szigetet. Az adott id6pontban
megilllapitast riyert, hogy az 6rintett teriilet tiszta 6s rendezett volt, kozeg6szs6g- 6s i6rc6nyngyt
int6zked6sre okot ad6 koriilm6nyt nem tapasztaltzk.
A panaszosok 2016. november 10-6n kelt, a Hajdir-Bihar Megyei Korminyhivatal
,
Elelmiszerl6nc-biztons6gi, Nov6ny- 6s Talajv6delmi F5osztillyinak cimzett beadv6nyukban
s

kifog6solt6k, hogy a korny6k kisebb tizleteinek gazdasig1bejfuata igen kozel van a hullad6kgyujt6
szigethez, amely kozeg6szs6giigyileg kifog6solhat6. Panaszukban k6rt6k ahat6s6gkozbeniilrilsdt

t

A panaszt a f6osztily a Debreceni I(ozteriilet-feliigyelethez tovibbitotta,
a f6oszt6lyt a:r6l t6j1koztatta, hogy a korny6ket a tov6bbiakban fokozottan 6s

sziget ilthelyez€s€hez.

amely ut6bbi

folyamato san ellen6rizni fog6k.

I. A hatisktir tekintet6ben
Az alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek ell6t6sihoz
sztiks6ges vir:sgilla:djogosults6gokat az Ajbt. hatdrozza rr,.eg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint
az alapvet6 jogok biztosdhoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint k;Szigazgat6,si szerv, helyi
onkorm6nyz^t,flemzet7s6gi onkorminyzat, kotelez6 tagsigalapjin mrikod6 kozteshilet, aMagyar
Honv6ds6g, rendv6delmi szerv, kozigazgatisi jogkotben elj|rc egy6b szerv e jogkor6ben,
nyomoz6hat6sS,gva'gy
tgy6szs6g nyomozilstv6gz6 szerve,koziegyz6 torv6nysz6ki v6.gehajt6,
^z
on6ll6 bir6s6gi v6.greha)to vagy kozszolgilltatl.st v6gz6 szerv tev6kenys6ge vagy mulaszthsa a
beadv6nyt tev6 szem6ly alapvet6 iog6t s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel i6r, felt6ve, hogy a
rendelkez6sre 6116 kozrgazgatisi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6five a kozigazgatS,si pert m6r kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs sz6m6rabiztosit a.
Az Ajbt. 28. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztosa az lltala lefolytatott
vizsg6lat;r6l jelent6st k6szit, amely tartalmazza a feltirt t6nyeket 6s
^z ezeken alapul6
megillapitas okat 6 s kovetkez tet6s eket.

II. Az 6rintett alkotminyos jogok tekintet6ben
Az alapvet6 jogok biztosa egy adott tirsadalmi ptobl6ma mogott 6116 osszefiigg6stendszer feltlrisa sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tz6r6lag alapjogi 6rvek
felsorakoztatdsival r3s cjsszevet6s6vel tesz eleget mard6tum6nak. Az ombudsmani int6zm6ny
megalakul6sa 6ta az lllampolg6ri jogok orsziggyil€si biztosa kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt
t6maszkodott az Alkotmilnybfuosl,g alapvet6 jogilllami garanciilWal 6s az alapjogok tartalmival
4

kapcsolatos elvi meg6llapitisata, valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak
megfelel6en - alkalmazta az alapiog-korliltozds alkotm6nyossigit megit6lni hivatott egyes alapjogi
teszteket.

Kovetve a fenti gyakorlatot, amig az -Llkotminybir6s6g elt6r6 6ll6spontot nerr, fogalmaz

rneg: elj6r6sunk sor6n tdnyad6nak tekintjiik a testiilet eddigi megilllapitasait. Az

Alkotm6nybttosigis - a 22/2012. (V. 11.) ABhatarozatiban-affa mutatott r6,,hogy,,azel6z6
Alkotm6ny 6.s az -Nlaptorv6ny egyes rendelkez6sei tartalmi egyez6s6ge eset6n 6ppen nem a
kor6bbi alkotm6nybfu6sdgr dont6sben megjelen6 jogelvek 6w6tel6t, hanem azok figyelmen kivtil
hagy 5,sit kell indokolni".
Az Alkotmilnybr6silg ugyanakkor a 13/2013. (VI. 17.) AB hatdrozatdban azt is kiemelte,
hogy az adotthatirozatbanvizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben, a kor6bbi alkotm6nybr6sig,
hatilrozatokban foglaltak felhasznilhat6sigilt illet6en m6r az Alaptorv6ny Negyedik M6dosit6sa
alapjin 1fu el. A testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,az Alkotm6nybt6silg a
hatillydtvesztett alkotm6nybtosigShatirozat forr6sk6nt megjelol6s6vel, a l6nyegl, az adott iigyben
fetmeriil6 alkotm6nyoss6gi k6rd6s eldont6s6hez sziiks6ges m6rt6kri 6s teriedelmi tartalmi vagy
szovegszerfi megjelenit6ssel hivatkozhatja vagy rdlzheti a kor6bbi hatilrozataiban kidolgozott
6rveket, jogelveket."

Az Alaptorv6ny )Oil. cikk6ben deklarllt

egesTsdges

kiirryterytheT uald

jog

6rtelmez6s6t az

Alkotm6nybir5s6g az Llaptow6ny alapjin is elv6gezte, 6s meg6llapitotta, hogy ,,az Alaptorv6ny
szovege az eg6.szs6ges komyezethez val6 iog tekintet6ben megegyezik az Alkotminy szciveg6vel,
ez6,rt az eg6szs6ges kornyezethez val6 jog 6rtelmez6se sor6n az Alkotm6nybir6s6g kor6bbi
hat6ro z atarban tett me gilTapit6s ok is it6nya d6 nak tekinthe t6 kl "
6piil6 k6s6bbi
Az Alkotm6nybr6s6g 28/1994. (V. 20.) hatirozatzban, valamint az
^trzhogy
meg6llapitotta,
val6
kornyezethez
az
eg6szs6ges
rlszletesen
elemezve
hatirozataibanz
iogot
alapiog,
saj6tos
az els6sorban on6ll6sult 6s onmagdban vett int6zm6nyv6delem, az^z olyan
amelynek az obiektiv,lnt6.zm6nyv6delmi oldala tulnyom6 6s meghat6roz6. A kornyezethezval6
jog az 6llam komyezetv6delemre vonatkoz6 koteless6gei teljesit6s6nek garunci6rt emeh az
alapjogok szittilre, bele6rtve a kornyezet el6rt v6delme korliltozhat6siglnak felt6teleit is. E iog
saj6toss6gai folytdn mindazokat a fela.datokat, amelyeket m6sutt alanyt jogok v6delm6vel teliesit az
6l7zm, itt torv6nyi 6s szervezett garanciilk ny:iitisival kell ellitnia. .Lz 6llam koteless6geinek
magukban kell foglalniuk az 6let term6szeti alapjatnak v6delm6t 6s ki kell te{edniiik a v6ges
la"akt rt val6 gazdillkodis int6zm6nyeinek ki6pit6s6re3. Az tnt6zm6nyv6delmi garanciilk
onkorm6nyzatokat
osszehangolt megteremt6s6ben a kozponti kormdnyzatot, valamint
.

egy

aritt

felel6 s s6g terheli.

^z

Az Alkotm6nybir6sdgnyomat6kosan meg6llapitotta, hogy az 6llam nem 6lvez szabads6got
abban, hogy a kornyezet illlapotilt tomlani engedje, vagy roml6s kock|zatat megengedie. Ez az
^
illlami fell6p6s olyan korl6tj6t jelenti, amely megakzdillyozza, hogy a mdr el6rt obiektiv v6delmi
sz:tnt, illetve hat6konys6g csokkenjen, az addig el6rt komyezet6llapot tomoljon.
Kovetkez6sk6ppen nem engedhet6 meg, hogy a kornyezetv6delemhez val6 jog 6rv6nyesiil6se
t6tsadalmi, gazdasS.gy folyamatok, koriilm6nyek fiiggv6ny6ben mennyis6gileg vagy min6s6gileg
vflltozzon. Az Atkotmdttybu6s|g 1,6/201,5. Cn. 5.) hatirozatiban ezzel osszefiigg6sben azt is
meg6llapitotta, hogy a kor6bbi alkotm6nybt6silgthatirozatok,,megsz:l6rditott'ik 6s pontositott6k
azig6s)s6.ges kornyezethez val6 alkotm6nyos alapjog tartalmit, az addig el6rt v6delmi szint16t,
.rgyunrkkor hangsulyoztilk a gazdasdg feileszt6se 6s a kornyezeti 6rdek kozotti egyensuly
(osszhang) fontoss6g6t is."

r
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(III. 14.) r\B hatlroztt
Az Alkotmirybk6sig az eg6szs6ges k<irnyezethez val6 jogr6l sz6l6 koribbi alkotminybir6siglhat|tozatokat

ZOeg / 2013.

16/2015.
3
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5.) hatAtozatilbar tekintette 6t.

996/G/1990. AB
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Tekintettel atru, hogy az eglszslees kornyezethez va16 jog megval6sit6s6t szolg6l6
hat6s6gi rendszer kialakit6sa 6s mrikodtet6se 6llami feladat, a kotelezetts6gek cimzettjei nemcsak a

jogalkot6 szervek, hanem azokon keresztiil maga a logalkalmaz6 is. Amennyiben a hat6sigok
elmulasztjik a kornyezew6delmi el6ir6sok kovetkezetes 6s megfelel6 6rv6nyesit6s6t, azok
kiiiresed6s6 t okozzilk 6s egyidejfil eg az eg6szs6ges kornye zethez valo iog s6relm6t id6zik el6.
Ahogy az a fenttekb5l kovetkez:l<, az Alkotm6nybit6s6g hatirozatarban az eg6szs6ges
kornyezerhez val6 jogot els6sorban int6zm6nyv6delmi kotelezetts6gk6nt 6ttelmezte. Ezzel
ugyanakkor csak a kozvetlen alap)ogS v6delem alanyi oldal6t z6rta li 6s nem azt, hogy az
eg6szs6ges kcirnyezethez val6 jognak lenn6nek alanyijogon 6rv6nyesithet6 elemei is. R6mutatott a
testiilet al::a is, hogy a jogalkot6s gatanci6lis szerepe nem egyszerrien csup6n fontosabb a
kornyezetv6delemben, mint az olyan alkotm6nyos jogokn6l, ahol a bir6s6g (Alkotm6nybir6s6g)
kozvetlen alapjogv6delmet adhat vagy alanyi iogi ig6nyeket ismerhet el, hanem - a dogmatikai
lehet6s6gek hatarai kozt - mindazokat a garanciilkat is npijtania kell, amelyeket az .ilLkotminy
egy6bk6nt az alanyi jogok tekintet6ben biztosita. Hangsilloi7uk tehdt, hogy o< egyini joguidelen
biqlositd:a drdekiben aqegesqsdges korryeiethequalri jog alaryi jogon drainlesithetd elenei ki)4i)tt sT,erepelnek a4
iigyfdli jogok, aq eljdrdsi garanciik kikirysrydthetdsigq s igy pl. ai Alapttindryt dltal iindllf alapjogkdnt is

jog is.
Az Alkotmilny deUarllia, hogy mindenkinek joga var, a testi ds lelki eg,srydgheq E iog
6rv6nyesiil6s6t Magyarorszig genetikailag m6dositott 6l6l6nyekt6l mentes mez6gazdasiggal, az
eg6szs6ges 6lelmiszerekhez 6s az iv6vizhez val6 hozzif6r6s biztositilsival, a munkav6delem 6s az
eg6szs6giigyi ellltds megszervez6s6vel, a sportolis 6s a rendszeres testedzl.s timogatdsival,
valamint a kii rn1 7,e t adde In dn k b i 7i,0s i t ti s d u a I s egiti el6.
Ez a rendelkez6s onmagiban alanyijogk6nt 6rtelmezhetetlen, azonban az Llaptorv6nyb5l
ered6en olyan 611ami kotelezetts6gk6nt fogalmaz6dik meg, amelynek teljesit6s6hez a
torv6nyhoz 6nak a testi 6s lelki eg6szs6g bizonyos tettletein alanyi jogokat kell meghatiroztia.
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III. Az iigy 6rdeme tekintet6ben

l. A halladdkgyl!^td

s{get

ds elhefie4keddse

Magyarorszdg konyezetpolitikai c6ljainak 6s int6zked6seinek legf6bb trlnyart a

Kt.

6ltal

meg6llapitott tartalmi keretben 1997 6ta a Nemzeti I(ornyezetv6delmi Progtamok (a
tov6bbiakban: NKP) alkotj6k. A minden hazai sluatleiai tervdokumentum, igy pl. az Orczigos
Hullad6kgazd6lkod6si Tew alapjit k6pez6, jelenleg hat6lyos NKP-I az Orcz6,ggyl6s 27 /2015.
0/I. 1 7.) OGY hatLrozata tartalmazza.
Eszerint ,,az illlampolg6rok kornyezeti ismereteir6l, k6szs6geir61 6.s hajlandosdgirol k6sziilt
felm6r6sek azt mutatjik, hogy 6rt6krendjiikben fontos szerepet tolt be a kornyezet, de az egy6ni
cselekv6sekben m6g mindig csak dtk6n jelenik meg a komyezettudatos gondolkod6sm6d, a

fenntarthat6sigra val6 torekv6s. A tirsadalom 6rt6krendj6ben az anyagS j6l6t megszerz|.se
arinytalanul nagy szerepet kap, mig a kornyezet min6s6g6nek, szolgiltatisatnak 6rt6kel6se nem
megfelel6 rrly-o". Az NKP SWOT analizis6ben gyenges6gk6nt emliti, hogy az egyes
hiztartdsokban nem el6g gyakori a kornyezettudatos gondolkod6sm6d 6s tov6bbra is jelent5s a
hullad6klerakils arinya. Amint az a 2072-ben kiadott, ,,A v6ls6g vesztesei p^r^gr^fusok
^
fogsigdban" cimfi ombudsmani projektfiizetben is szerepelt, a hiztattilsi hullad6kot a lakoss6g
nagyobb r6sze - t6rs6gt6l6s anyagi helyzett6l ftigg5en - nem tekinti rijrahasznosithat6 anyagnak,
azt szem6tk6nt 6rt6keli, amit6l olcs6n szeretne megszabadulni.
Az NI(P kiemeli, hogy megfelel5 figyelmet kell forditani a t6rsadalmi-gazdasigi fejl6d6s 6s
a kornyezetterhel6s sz6wil6sfua, azaz, hogy a lakoss6g novekv6 j61l6te csokken6
kornyezetterhel6s mellett legyen biztosithat6. Horizont6lis c6lk6nt szerepel a programban a
tirsadalom kornyezettu datossig6nak er6sit6se.
1

ABH 1994,139-140.
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A Ht.

azon twl, hogy az Eur6pai Uni6 hullad6kokr6l sz6l6 keretir6nyelv6nek va16
megfelel6st szolgilla, kiemelt c6ljai megval6sitisdval lehet6s6get ad a hullad6kk6pz6d6s fokozott
csokkent6s6re 6s a hasznosit6s atinyilnak novel6s6re. Az er6forrdsfelhasznillils negativ kornyezeti
hat6sainak csokkent6se, a szenflyez6 ftzet elv kovetkezetes 6rv6nyesit6se, az 6letciklus-szeml6let
hullad6kgazd6lkod6si politik6ba tot6n6 bevezet6se, egy hat6konyabb szankci6rendszer
alkallloazilsa 6s a hulladlkgazdillkod6si kozszolgiltatis rendez6se mind arra ir6nprlnak, hogy a

hullad6k fogalmival kapcsolatban kialakult elk6pzel6sek megv6ltozzanak 6s a hullad6k a
koztudatban, mint edfomis jelenjen meg. A hul1ad6kb6l mifl6l tobb haszonalyagot kell kinyerni,
csokkentve ezilltal a lerak6ssal 6.s ilrtalmatlanit6ssal keletkez6 kornyezeti terhel6st. A hullad6kban
reil6 6rt6k felhasznillilsa pedig olyan koz6rdek, amelyet a hullad6k keletkez6s6t6l kezdve
6rv6nyesiteni kell.

Az NKP a keletkezett telepiil6si szlilrd hullad6k mennyis6ge tekintet6ben utal arra,hogy
az elmult 6vekben csokken6s figyelhet6 meg, ami r6szben a gazdasdg1 villsig
kovetkezm6nyek6ppen fell6p6 megvilltozott fogyaszti.si szok6soknak koszonhet6 - ugyanakkor a
hullad6k mennyis6g6nek nagys6grendje az uni6s tag6llamokhoz k6pest Magyatotsz6gon m6g
mindig magas. A hasznosit6s alacsony szintfi, a keletkezett hullad6k kezel6se pedig nem felel meg
a kor szinvonalilnak, az elvirdsoknak. Mindezek megold6s6ru szolgill a}{t. 6ltal k6pviselt kozponti
k6ny, mely szerint a hullad6kgazdillkodisi tev6kenys6gek gyakorl6sa sor6n meghatirozott
els6bbs6gi sorendet kell biztositant. A.z alapvet6 c6l a megel6z6ss,6s amennyiben ez bizonyos
koriilm6nyek kozott nem lehets6ges, akkot a hullad6k ijra,haszndlatdt, mald az ujrafeldolgozlst
kell alkalmazni, 6s csak v6gs6 esetben lehet a hullad6kot el6getni vagy lerakni.
A telepiil6sisztliltd hullad6k kezel6s6t is ilthatlaez aszemlllet, a HKI 6s ezilltal a Ht. is a
hullad6kok elkiilonitett gi'uit6si 6s kezel6si rendszer6re 6pril6. A Ht. 39. $ (1) bekezd6se szerint az
eszerlnt kell 6tadnia
ingatianhas zn6l6 koteles a keletkezett hullad6kot elkiilonitetten gyfijteni, s
^zt
61[tga
a torrlny, hogy a
kovetelm6nyklnt
a kozszolgilltat6nakT. A kozszolgilltat6 szimilra pedig
feladatkor6be tartoz6 hullad6kgazdilkod6si tev6kenys6geket a hullad6khierarcli|ra figyelemmel
oly m6don kell megv6ltsztania,hogy az megfeleljen a torv6nyben, illetve a hullad6kgazdllkodisi
tervekben foglalt megel6z6si, hasznosit6si 6s ilrtalmatlanit6si c6lkitfz6seknek. A Ht. 43. S (3)
bekezd6se alapifun az elkiilonitett hullad6kgyujt6si rendszert akozszolglltato ugy alal<ttia ki, hogy
biztositott legyen legat6bb a teleptil6si paptt-, iiveg-, mtranyag, f6m- 6s zoldhullad6k elkiilonitett
gyijt6se; a h|zhoz men6 gyijt6s min6l tobb fajt6jri 6s jellegfi teleptil6si hullad6k eset6ben; a
lomhullad6k 6tv6tel6nek, cisszegldjt6s6nek 6s elszilllrtis6nak megszervez6se. A Korm. rendelet 9.
$ (4) bekezd6se szerint akozszolgilltat6 - bizonyos kiv6tellel - az ingatlanhasztil6t6l legal6bb a
miranyag-, f6m-, papk- 6s vegyes hullad6kot hdzhoz men6 gi'uit6si tendszerben szillJttia el. Ennek
megfelel6en a teleptl6si hullad6k hullad6kgldjt6 szigeten tort6n5 elhelyez6s6re csak l<teg6.szit6
megold6sk6nt, els6sorban olyan srirfin lakott telepiil6st6szeken keriilhet sor, ahol az elkiilonitetten
gy-uitott hiztartdsi hullad6k hdzhoz men6 gyijt6se 6s elszill\tdsa nem biztosithat6.
s Ht. 2. $ (1) bekezd6s 40. pont:
int6zked6s, amely csokkenti

negettryt:

^z

vagy term6k hullad6kk6

vilisit

megel5z6en hozott olyan

^t:lyaLg

tetm6kek 6lettartaminak
h,al]2/16k mennyis6g6t, tobbek kozott a term6kek iitahasztilata v^gy
^
meghosszabbitisa r6v6n,
b) ak6pz6dott hullad6k komyezetre 6s emberi eg6szs6gre gyakorolt kiros hat6sait, vagy
anyagok 6s a term6kek vesz6lyesanyag-tartaknit.
jc) az
ffzu'11. cikk (1) bekezd6s: A tagillamok int6zked6seket hoznak a magas szinvonalir fjrafeldolgozis
t1rnogttisin, 6s e c6lb6t, zhol ez technikailag, kcirnyezetv6delmileg 6s gazdasigllag megoldhat6 6s az 6rintett
irjrahlsznositi si igrzatok szii.ks6ges min6s6gi el6irisainak megfelel, elkiilonitett 8)niit6st hoznak 16tre. Tekintettel a
fift .t6irAgiru, 1O2O-ig a hiztartisi, valamint a hiztartS.srhoz hasonl6 hullad6kokb6l szirnaz6 papit-, f6m-,
miratyag-,6s iiveghulaJ6k eset6ben az winhaszrillatra val6 el5k6szit6st 6,s az iirafeldolgozist tomeg6ben 6tlagosan
mimm; S)oh-ru,kell novekri. A hiztartisokban keletkez5 paph-, f6m-, mitaryag-,6s iiveghullad6kot pedig 2075-t6l

a) a

elktiLlonitetten kell gyi j teni.

i A kotelezetts6gek f6bb ftszletszabillyait a Korm. rendelet 4. 6s 5. $-ai tartalmazzik

koz sz olgiltrt6

vo natl<oz

6

az itgatlathasztil6 6s
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hullad6kkezel6si kozszolgilkat6s rendszer6nek fenrtafi6sa a HL alapiin 6llami 6s
onkorminyzai f.eladat is egyben. A telepiil6sek lakosainillkeletkez6 hullad6kok kezel6se a Mot.
13. S (1) bekezd6s 19. pontja 6ttelm6ben kotelez6 onkorm6nyzatt feladat A Ht. szerirrt a
teleptl6si onkorm6nyzat gondoskodik tobbek kozott az elktilonitett hullad6kg)'uit6si rendszer
h.ly, felt6teleinek megszervez6s6r5l, a kozszolgilltat6 pedig a kozszolgilltatisi teriileten
gondoskodik az onkorminyzatt hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat folyamatos ell6t6silr6l..ilmtntaz
a fentiekb6l is kirajzol6dik, a hullad6kgazd6lkod6s rendszer6ben, az alapvet6 c6lkrt$z6sek el6r6se
6rdek6ben annak h6rom szerepl6je8, vagyis az onkormdtyzat, a kozszolgilltat6, 6s az
rngatlantr-rlajdonos kolcsonosen fiiggnek egymist6l, az egyikiik 6ltal tzntsitott magatart6s kihat a
misik szerepl5 helyzet6,re, ez6rt mindh6rom r6sztvev6 oldalfu6l szoros egytittmfikod6sre van
onkorminyzat 6s
sziiks6ge. A hullad6kg(jt6 szigetek konkr6t hely6nek kijelol6se
^
^z
tort6nik.
kozszolgilkat6meg/llapodi,saalapjfu
A torv6nyi felhatalmaz6 rendelkezl.s alapiiln alkotta meg a debreceni onkorm6nyzat
k6pvisel6-testiilete az Or.t., melynek 2. S-, szerint a kozszolgilltat6 alvilllalkoz6 ig6nybev6tele
ritj6n biztositja a hullad6k elszilllrtS.sihoz sztks6ges megfelel6 m6ret6 6.s szimi gi'uit6ed6nyzetet,
s a vegyes, valamint az elkiilonitetten gyrrjtott hullad6kot heti tendszeress6ggel szillilttia el. A
rendelet 1. mell6klete tafialmazza azokat a teriileteket, melyeken a hulladlkszillhtis heti k6t
alkalommal tort6nik. E korbe tartozlk a Sennyei-Ol6h Istv6n utca is. A 10. $-a alapj6n a
kozszolg6ltat6 akozszolgilltatdsi teriileten elkiilonitett hullad6kgyujt6si rendszert mrikodtet, mely
a kovetkez6k szerint vehet6 ig6nybe:
,,r) A nem ledob6s hullad6kgdjt6si rendszerd t6tsash6zak ngatTarhasznill6r az egyedr
jelol6ssel ell6tott girrjt6ed6nyben a feliratnak megfelel6en a m$anyag-, f6m-, papirhullad6kot
egyrittesen helyezhetik el.
b) A csal6di hizas rngadanhasznill6k egyedi jelz6ssel ell6tott gfjt6ed6nyben a feliratnak
megfelel5en kotelesek a mitanyag, a f6m, 6s papirhullad6kot gyrrjteni. A $dit6edlnyeket az
elkiilonitett glnijt6sre kijelolt napon helyezhetik ki.
.) A kozszolg6ltat6 a hullad6kgldjt6 zsilkokat az ingatlanhaszril6k r€szlre ^z
elsz6llit6skor p6tolja. "
A t6rsash6zak tekintetlbet az Or. rendelkezik tov6bb6 at6l, hogy a papit hullad6k
elkiilonitett gy6jt6s6re a l6pcs6h6zban a kozszolgilltat6 felajirlSsa alap)in van lehet,5s6g,
amennyiben azt az ingadanhas znill6k elfogadj6k.
A fentiek szerint teh6t a csal6di hilzas ingatlanok eset6ben a kozszolg6ltat6 az
elkiilonitetten gyfijtott f6m, mfianyag 6s papir hullad6kok szimira kiilon ed6nyeket, illetve
zsikokat biztosit az itgatTanhaszn6l6knak. Ezzel ellent6tben azor tlrsashdzak esettiben, ahol
nincs ki6pitve az lpilet szintjei kozott hullad6kledob6 zdrt rendszer, k6t ed6ny 6ll rendelkez6sre
6s abban helyezhet6 el egyr6szt a telepiil6si vegyes, m6sr6szt a m$anyag-, f6m- 6s papirhullad6k. A
papir elktlontett gyu1t6se a kcizszolgltat6 6s az ingaianhaszn6l6k egyedi meg6llapodilsa alapjin a
l6pcs6hdzon beliil is lehets6ges. Az Or. a ledob6 rendszerel kialakitott tirsashizakr6l nem
rendelkezik.
A helyi szabilyozis alapjin meg6llapithat6, hogy a papt, a mfianyag 6s a f6m elkilonitett
gyijt6se mind a tirsashdzak, mind a csalildr hizak eset6ben megval6sul, amely felveti a szelektiv
sziget evoratkozisf mrikodtet6se indokoltsiginak k6rd6s6t. Tekintettel ara,hogy az elktilonitett
gyrrjt6si rendszer a fentiek szerint Debrecenben megval6sult, a hultad6kg{jt6 szigeteket elegend6
lett volna a 2077 jirniusiban zallo feliilvizsgilat eredm6nyek6pp csak a szines 6s feh6t
riveghullad6kra fenntartani.
Mindehhez hozzi kell tenni, hogy 2018. ianudr 1-i6vel hatalyba l6pett a Ht. azon ij
tendelkez6se, mely szerint ,,a legal6bb 300 m2 alapteniletfi iizlettel rendelkez6 forgalmaz6 a
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forgalmrz6s hely6n koteles az illtala forgalmazott term6kcsoportb6l szirmaz6 term6kb5l, 6s a
term6k csomagol6sdb6l sz6rmaz6 szennyez6d6smentes, flem vesz6lyes, elkiilonitetten gldjtott
csomagoli'si iiveghullad6k hullad6kbirtokost6l tort6n6 6w6tel6re, elkiilonitett g1frjt6s6re".
Hangsulyozand6 teh6t, hogy a nagyobb iizletek forgalmazoi, mint a Ht. szerint a term6ket
viszontelad6nak, illetve fogyaszt6nak 6tad6,6rt6kesit6 300 m2-n6l nagyobb iizletet mfikodtet6
6ltaluk iivegben 6rt6kesitett term6k csomagol6s6t
gazddlkod6 szervezeteklo kotelesek
^z
visszavenni, fiiggetleniil att6l, hogy az a term6k bet6tdijas-e. Megold6dni l6tszik tehit az
tiveghullad6kok k6rd6se is, amely fijfent indokoltt6 teszi a szelektiv hullad6kgyfijt6 sziget
fenntartisa sztiks6gess6g6nek vasgillatilt.
A rendelkez6stinkre 6176 adatok szerint Debrecenben 742 hultad6kgldjt6 sziget tal6lhat6,
melyeken iiveg-, mrianyag-, f6m-, 6s papirhullad6k elktlonitett gidjt6s6te van lehet5s6g. A
kozszolgilltat6 a Sennyei-Ol6h Istvin utc6ban, illetve a Csap6 6s a Pacsirt^ :utca sarkin egym6st6l
viszonylag kis, kb. 400 m-es tivols6gban is mrikodtet szelektiv szigetet. Tekintve a Ht. irj fent
ismertetett rendelkez6s6t, az eg6szs6ges kornyezethez val6 jog 6rv6nyesiil6se 6rdek6ben meg kell
vizsg6lni, hogy a jelenlegi keretben sziiks6ges-e fenntartani mindk6t hullad6kgyuit6 pontot.
Kiilonos figyelemmel arra, hogy a sziget nem mrikodik rendeltet6s6nek megfelel6en, kcirnyezete
igen gyakran piszkos, bfizos, mintegy lomtalanit6 pontk6nt iizemel 6s relative kozel tal6lhat6 a
t6rsashdz aljiban mrikod6 6lelmiszeriizlet gazdasigp bejirata, ahol rendszetesen tort6nik
ilrusz6llitis. Mindez pedig vesz6lyeztett az eg6szs6ges kornyezerhez val6 jog 6rv6nyesiil6s6t 6s
fenn6ll s6relm6nek kozveden vesz6lye.

2.

A

panasqosok dltal

k{oginlt

kiiiegesryigiigyi kdrdisek

A Ht.61. $ (4) 6s (5) bekezd6sei szerint,haa koztertileten

elhagyott, illetve ellen6rizeden
feladatok kor6be tartoz6
ide6rtve
a
telepiil6stisztasigS
hullad6k
kozott
elhelyezett
koriilm6nyek
hullad6kot is - kor6bbi birtokos vagy tulaidonosa a hullad6k elszilllitasira 6s kezel6s6re
^
vonatkoz6 kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, a hullad6k elsz6lTrt6sir5l 6s kezel6s6r6l a telepiil6si
onkorm6nyzat a kozszolgiltat6val v^gy m6s hullad6kgazd6lkod6si enged6llyel rendelkez6
gazdilkod6 szervezettel kotott szerz6d6s riti6n gondoskodik. Az tngarJanhasznill6, illetve a (4)
bekezd6s szerinti gazddkod6 szenrezet vagy kozszolgiltat6 mentesiil a felel5ss6g al6l, ha azt, aki a
hullad6kot n ingadan tertilet6n vagy kozterii{eten elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a
kornyezetv6delmi hat6s6g el6tt beazonosit6sra alkalmas m6don megnevezi, 6s vele szemben a
jogelleness6g t6ny6t bizonyiga.
Az EtiM rendelet 3. S (2) bekezd6se alapiiln a g6pi 6s egy6b eszkcizok t6rol5tertilet6nek
rigcs6l6- 6s rovarmentesit6s6t sztks6g szerint, de legal6bb 6vente el kell v6.gezm. A 4. $ (3) 6s (a)
bekezd6sei 6rtelm6ben pedig a kozc6l6 hultad6kgpijt5 eszkozok tisztit6sa, fert5tlenit6se 6s
karbantartilsa a kozszolgilltato koteless6ge. A ttsztitist 6s fett5tlenit6st legal6bb k6thavonta,
illet6leg sziiks6g szerint nagyobb gyakoris6ggal el kell v6gezni. Fert6denit6sre csak a kiilon
jogszab6tyban meghatirozott 6s enged6lyezett szerek hasznilhat6k. A hullad6kgyujt6s sot6n
tort6n6 szennyez6s eset6n az ingatJan tulajdonosa, a begpiitls, sz6l)itis sor6n a kozterii{eten
okozott szennyez6s eset6n a. szolg6ltat6 koteles a szeflnyezett teriiletet megtisztitani 6s
fert6deniteni.
Az Szw. 196. S (2) bekezd6se szerint, aki teleptil6si hullad6kot a kozteriileten enged6ly
n6tktil lerak, elhelyez,v^gy nem a kijelolt lerak6helyen rak le vagyhelyez el, szabilys6rt6st kovet
el.

Amint azt a tlnyill6sban bemutattuk, a DebrecenJir6sr Hivatal a hullad6kgpijt6

sziget
nem
kortitm6nyt
okot
ad6
int6zked6sre
tal6lta,
illlapotilt ahat6sigi ellen6rz6s alkalmdval rendben

tapasztalt. A debreceni onkorm6nyzat tdjlkoztatAsa szeint a teriiletet fokozottan ellen6rzik, 6s
sziiks6g szerint takaitjdk. A kozszolg6kat6 az oda kihelyezett lomot minden h6tkoznap begi'uiti

6s elsz6llitja a region6lis hullad6kkezel6 telepre, sztiks6g szerint pedig fel)elent6st tesznek
to

Ht.2.

a
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szab6lys6n6si hat6s6ghoz.

A koztertilet-feliigyelet is fokozott

figyelemmel i6r

el

Debrecen

tertilet6n kihelyezett hullad6kgirrjt5 szigetek ellen6rz6se sor6n 6s megteszi a hat6skor6be tattoz6
int6zked6seket.
Tekintettel a fenti jogsrybdlti rendelkeqisekrv, illetae a debreceni iinkorrzdryVzt jtgy<6j, nsTiinkre
a
ryttijnt tu!'ikoTlatdsdra, e kdrdisktirben uiss4isstigot nen dllapitottunk meg Ehefiiitt isfelhiriak ugtanakkor
sTglektiu hulladikgyiljtd s{get nfrkiidtetdsinek
fgyelnet, hogy kiiqegisryigilgyi okokbdl is indokolt

a

feliiluirygilata.

3.
A

A panasgosok tlijikl{atdsdual kapcsolatban
pafl^sz szednt a t6rsashiz lak6i a debreceni onkorm6nyzat Yirosizemeltet6si

Osztillydnak cimzett beadvinyukra nem kaptak v6laszt. A iegyz6 ezzel szemben tailkoztatS.siban
rcgzitette,hogy az osztillyvezet6 a panaszt 2076. szeptember 19-6n kelt level6vel megv6laszolta, s
egyediil olvashat6an al6lr6 szemlly r6.sz&e kiiLldt6k meg. A vilasz biilnyfua
^ p^t^szt
^zt
tekintettel ,,2076 szeptember6ben" kelt, ism6telten elktldcitt, a polg6rmesterhez 6s iegyz6hoz
sz6l6 beadvLnyn a polg6rmester foly6 6v december 1-j6n kelt level6vel vilaszolt.
A hullad6kkezel6si kozszolgilltatissal kapcsolatos panaszok l<tvizsgll6silra a Pkbt.
rendelkez6seit kell alkalrrrazri. A Pkbt. 1. S (2) bekezd6se szerint, apanasz olyan k6relem, amely
egy6ni tog- v^gy 6rdeks6relem megsziintet6s6re ir6nyrrl, is eltntlzlse nem tartozik mils - igy
kiilonosen bir6s6gi, illlamigazgarisi - el1fu6s hatalya al6. A (3) bekezd6s szerint a koz6rdekri
bejelent6s olyan kortilmEnyrehivja fel a figyelmet, amelynek orvosli,sa, illet6leg megsztntet6se a
kozoss6g vagy az eg€sz tirsadalom 6rdek6t szolgillia.
A Pkbt. tov6bbi rendelkez6sei a kovetend6 elj6r6si rendet tj6.ir. el6 a hat6s6gok szimira.
Ezek szerint az 6intett szervnek egy saj6tos elifuilst, kivizsg6l6st kell lefolytatni, 6s annak
eredm6nyek6nt meg kell tennie a sztks6ges int6zked6seket a s6relem orvosl6sa 6rdek6ben. A
p^fl^szt 6s a koz6rdekfi bejelent6st - ha torv6ny elt6r5en nem rendelkezik - az eljdrilsn jogosult
szeruhez tort6n6 be6rkez6s6t6l szdmitott harminc napon beliil kell elbir6lni. Ha az elbir6l6st
megalapoz6 vrzsgillat el5rel6that6lag harminc napnil hosszabb ideig tart, err6l a Panaszost Y^gy a
koz6rdekri bejelent5t - az eltntlzl.s virhat6 id6pontj6nak 6s az eliilris meghosszabbod6sa
indokainak egyideifi kozl6s6vel - t6j6koztatni kell. A panasz vagy koz6rdekfi bejelent6s alapiiln
^
- ha alaposnak bizonprl - gondoskodni kell a yogszerfi v^gy ^ koz6rdeknek megfelel6 6llapot
helyre6tliris6r6l, illetve az egy6bk6nt sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6r6l, a feltdrt hib6k okainak
megsziintet6s6r6l, az okozott s6relem orvosl6s6r6l 6s indokolt esetben a felel5ss6gre von6s
kezdem6nyez6s1r6l.
Allispontunk sT,eint aq iigyben uissitisstig nen keletkeTgtt, tekintettel arra, hogt a Vdmsii1gmehetdsi
OsAldfi ueq,etdje a Pkbt. rendelke4iseinek megfelelden, a<alra ininladd iigintdTgsi hatdiddn beliil udlasqoh. Bdr
a polgirmester a panasi drkeryisit ktiuetd ttibb mint 2 hdnapot ktiaetden kiildte meg udlas4it, ai a konlbbi,
hasonl| turtalmil tQ'dko7latds miatt nem idd71e e/6 a tisTlessdges eldnishoiuald jog sdrelmdt.
Megjegyezve, hogy ilyen esetekben a legc6lravezet6bb a tilrsashizi kozos k6pvisel5
6tesit6se lenne, az 6llampolg6d panaszokat eljuttat6 szem6lyekt6l is elvirhat6, hogy a vilasz
megkiild6se 6rdek6ben megfelel6 cimzr3ssel, al6rdssall6ss6k el beadv6nyukat.

Int6zked6s

Az Ajbt. 32. S (1) bekezd6se

alapiiln felk6rjiik Debrecen Megyei Jogir Vdros
polg6rmester6t, hogy a k6pvisel6-testiilet vizsgillia meg, hogy sziiks6ges-e fenntattani a tfugy
szerinti hullad6kginijt6 szigetet.

2a

Budapest,2018.

B6ndi Gyula
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