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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy egy Tolna megyei
településen a szomszédjában a kék-azbeszt
palatetőt – álláspontja szerint – szabálytalanul
bontották, megsértve ezzel a vonatkozó
jogszabályi előírásokat. Sérelmezi, hogy a
bontást követően az azbeszt por a kertjét
ellepte és tart attól, hogy az otthon
tartózkodókra is veszélyt jelentett a
szabálytalan bontás.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: ÖK Hivatal) a közérdekű bejelentésben foglaltakat
megvizsgálta. Megírta, hogy a Bejelentő tárgyi ügyben 2020. október 5-én a
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ) telefonos
ügyfélszolgálati rendszerén keresztül közérdekű bejelentést tett veszélyes
hulladék kezelésével kapcsolatban. A NISZ a panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pkbt.) l. § (5)
bekezdés alapján a bejelentést az ÖK Hivatal részére továbbította, amely a
megküldött bejelentési űrlap áttekintését követően megállapította hatásköre
hiányát, és az eljárás lefolytatása érdekében a közérdekű bejelentést a Tolna
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a
továbbiakban: Kormányhivatal) részére áttette. A későbbiekben a
Kormányhivatal tájékoztatta az ÖK Hivatalt, hogy a hatósági eljárást
lefolytatták, a bejelentést megvizsgálták és a helyszíni szemlét követően a
döntésről az érintett feleket értesítették. Ezt követően az ellenérdekű fél az ÖK
Hivatalt megkereste és igazolásként, a veszélyes hulladék szállítási lapjának
leadását kezdeményezte. A hulladék jegyzék szerinti - 170605 azonosító kódú,
azbeszt tartalmú építőanyag megnevezésű - hulladék vonatkozásában a
szállítási lapot az ŐK Hivatal átvette, és a bejelentés ügyiratának mellékletéhez
csatolta. A bejelentéssel kapcsolatos további ügyintézés az ÖK Hivatal részéről
nem történt.
Az ügyben szintén megkeresett Kormányhivatal megírta, hogy a
Bejelentő által korábban azonos tartalommal benyújtott közérdekű bejelentés
már kivizsgálásra került. A kivizsgálás eredményéről a Kormányhivatal több
alkalommal – 2020. október 29-én és 2021. június 7-én – tájékoztatást adott.
Figyelemmel arra, hogy az ismételt közérdekű bejelentés a korábbi közérdekű
bejelentéssel azonos tartalmú, a Pkbt. 2/A. §-a alapján a Kormányhivatal az
ismételt közérdekű bejelentés vizsgálatát mellőzte.

