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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő egy Heves megyei ingatlan
udvarában fennálló állapotra kívánja
felhívni a figyelmet. Az udvarban több
köbméter hulladék található, amelyet
feltehetően égetés céljából halmoztak fel.
Az önmagában is tiltott hulladékégetés,
rossz műszaki állapotban lévő fűtési
rendszerrel történik, amely mind a
füstmérgezés,
mind
a
tűzesetek
kialakulásának veszélyét is magában
rejti. Az udvaron elhanyagolt állapotban
lévő gyerekek – felnőtt felügyelete
nélkül – játszanak a hulladék között, ahol
már a patkányok is megjelentek. Az
ingatlan előtt gyakran rossz műszaki
állapotban lévő autók állnak a járdán,
akadályozva ezzel a lakosok szabad
elhaladását. Bejelentő kéri, hogy az
érintett szervek vizsgálják meg a
kifogásolt körülményeket az ingatlanon.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Felsőtárkány Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy a
közérdekű bejelentésben foglaltakat hatósági ellenőrzés keretében vizsgálták, de a
Hivatal hatáskörébe tartozó jogsértést nem tártak fel.
Az ügyben szintén megkeresett Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
Kormányhivatal) megírta, hogy a közérdekű bejelentésben foglaltakat
hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, népegészségügyi és gyámügyi
hatáskörben eljáró szervezeti egységei kivizsgálták, a szükséges intézkedéseket
megtették.
Hulladékgazdálkodási hatáskörében a Kormányhivatal a helyszíni szemlék
alapján megállapította, hogy az ingatlanon építési-bontási hulladék, valamint
lomhulladék található, ezért hatósági eljárást indított a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos jogszabálysértés miatt, az ingatlan tulajdonosát figyelmeztetésben
részesítette és az ingatlanon engedély nélkül felhalmozott hulladék elszállítására
kötelezte.
A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi hatáskörben tartott helyszíni szemlén
megállapította, hogy az ingatlant fával fűtik, rongyokkal, háztartási hulladékkal és
műanyaggal nem tüzelnek, valamint az udvaron körülbelül fél köbméter kezeletlen fa
és bútor hulladék található, az ott fellelhető egyéb építési kő és beton törmelék nem
éghető. Az ingatlan három kéménye (két kályha és egy kandalló kivezetéssel) a szemle
ideje alatt nem üzemelt, a kéményekből füst nem távozott. A szemle során a hatóság
jogszabálysértést nem állapított meg, ezért levegőtisztaság-védelmi eljárást nem
indított.
A patkányok elszaporodására vonatkozó bejelentés alapján, népegészségügyi
hatáskörben megállapította, hogy az ingatlan udvarán kommunális hulladékot nem
halmoztak fel, az ingatlan használói rendelkeznek kommunális hulladékgyűjtővel,
amelynek díja rendezett, az ingatlan közművesített (víz-, szennyvíz). A szemle idején,
az udvaron patkány jelenlétét nem tapasztalták, ezért népegészségügyi hatáskörben
további intézkedés nem vált szükségessé.
Az ingatlanban élő gyermekek feltételezett veszélyeztetettsége okán gyámügyi
határkörben a Kormányhivatali a bejelentés alapján megtette a szükséges
intézkedéseket, a bejelentés kivizsgálása folyamatban van, a vonatkozó jogszabály
alapján azonban a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásban hozott döntés – a
gyermekek személyiségi jogaira tekintettel és a gyermekek érdekei védelmére
figyelemmel – nem nyilvános.

Az ügyben megkeresett Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megírta,
hogy a bejelentésben foglaltak közül a tűzvédelmi hatóság az éghető anyag szabadtéri
tárolására vonatkozó szabályok megtartottsága, valamint az égéstermék-elvezetők
megfelelőségének vonatkozásában rendelkezik hatáskörrel a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 07.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján.
A területileg illetékes Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban:
Kirendeltség) a bejelentésben foglaltakat a helyszínen megvizsgálta. A helyszínen
tapasztalt tűzvédelmi szabálytalansággal (tárolás) kapcsolatban a Kirendeltség a
szükséges hatósági intézkedéseket megtette, melynek megfelelő végrehajtását
utóellenőrzés keretében fogja vizsgálni. Az égéstermék-elvezetők megfelelőségét a
Kirendeltség az illetékes kéményseprő-ipari szerv kéményseprő mesterével együtt
szintén a helyszínen vizsgálta, melynek során hatósági intézkedést igénylő
hiányosságot nem tapasztalt.
Az ügyben szintén megkeresett Eger Rendőrkapitányság arról adott tájékoztatást,
hogy a bejelentésben foglaltakat két alkalommal ellenőrizték a helyszínen, ahol az
ellenőrzést és adatgyűjtést végrehajtó rendőr megállapította, hogy a bejelentett cím
előtti kocsi beállón parkoló gépjármű tulajdonviszonya, műszaki érvényessége,
felelősség biztosítása rendezett, a forgalmat nem akadályozta. Az ingatlan udvara
salakos-földes, azon nagyobb mennyiségű és különböző méretű háztartási és egyéb
lebomló és nem lebomló hulladék, 2 db közepes méretű kerékpár volt látható. Gépi
meghajtású járművet illetve munkagépet, vagy ezek bontásából származó alkatrészeket
nem találtak. A lakcímnyilvántartásban a fenti címen életvitelszerűen tartózkodókon
kívül más személy nem szerepel. A rendőri ellenőrzés során az ingatlant nem fűtötték,
annak kéményén semmilyen füst nem távozott. A rendőri intézkedés (adatgyűjtés)
során olyan magatartást, körülményt, amely a rendőrség hatáskörébe tartozó eljárás
megindítását indokolná, az intézkedő rendőr nem tapasztalt.

