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Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy
egy
Zala
megyei
településen
működő
vállalkozás
által
használt munkagépek
olyan
mértékű
zajkibocsátással járnak,
hogy az a közelben lakó
szomszédok egészséges
környezethez való jogát
súlyosan sérti. Bejelentő
sérelmezte, hogy a
rendőrség nem járt el
megfelelően az ügyében.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közérdekű bejelentésben
foglaltakat megvizsgálta, és megírta, hogy a Hulladékgazdálkodási Osztály munkatársa előre be nem
jelentett időpontban a Bejelentő által megjelölt címen megjelent, és a helyszínt megvizsgálta.
Megállapította, hogy az ingatlanon található két épület közül az egyik felújítás alatt áll, az udvarban
munkagépek, eszközök nem voltak, munkavégzés nem folyt. A Környezetvédelmi Hatóság 2022. március
3-ára helyszíni szemlét tűzött ki, amelyre a beadványban megnevezett vállalkozót és a jegyzőt is megidézte.
Az idézettek a szemlén nem jelentek meg, ezért a Környezetvédelmi Hatóság munkatársai nem jutottak be
az ingatlan területére. Az udvarban sem munkagépeket, sem egyéb eszközöket nem láttak, az ingatlanon
munkavégzés nem zajlott. A meghiúsult szemlét követően a Környezetvédelmi Hatóság megkereséssel élt
a Jegyző felé, melyben tájékoztatást kért a beadvánnyal kapcsolatban a Jegyző által ismert adatokról,
tényekről, és kérte a rendelkezésére álló jegyzői iratanyag megküldését. A Jegyző írásos tájékoztatása
szerint, a nevezett ingatlanon jegyzői hatáskörbe tartozó jogszerűtlenséget nem követtek el. A
Környezetvédelmi Hatóság 2022. március 23-án ismételten szemlét folytatott le. A szemlén
megállapították, hogy az ingatlanon egy felújítás alatt álló, kb. 40 m2 alapterületű épület található, melyet
a későbbiekben tárolóként kívánnak hasznosítani. Az épületben 3 helyiség különíthető el, melyekben a
felújításhoz szükséges alapanyagok, és egyéb használati tárgyak találhatók. Az épület teljes alapterülete
alatt egy pince kialakítása van folyamatban. A szemle idején a pincében, az épületben és a telken gépek
vagy egyéb eszközök nem voltak, munkavégzés nem folyt. A vállalkozó nyilatkozata szerint vállalkozási
tevékenységet nem kíván folytatni az ingatlanon. A Környezetvédelmi Hatósághoz a Keszthelyi
Rendőrkapitányságtól (a továbbiakban: Rendőrség) megkeresés érkezett a bejelentésben meghatározott
ingatlan vonatkozásában, környezetkárosításra vonatkozó nyilatkozat megadása érdekében. A
Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatta a Rendőrséget, hogy a helyszínen környezetkárosításra utaló jeleket
nem tapasztaltak, környezetkárosítás gyanúja nem merült föl. A beadványban megnevezett vállalkozó a
megjelölt ingatlanon vállalkozási, és ezzel összefüggésben zajkibocsátással együtt járó tevékenységet nem
végez, így részére zajkibocsátási határérték nem került megállapításra, a bejelentésben szereplő
zajkibocsátás nem volt igazolható. További intézkedésre okot adó körülményt nem tárt fel a
Környezetvédelmi Hatóság, ezért intézkedést nem tartott indokoltnak.

