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TÁJÉKOZTATÓ
ingatlanon jogellenesen elhelyezett építési-bontási hulladék tárgyában hozott
másodfokú határozatról

Tisztelt Képviselő-testület!

A

Képvisel ő-testület

420/20 18. (VI. 12.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy amennyiben

a Budapest XV kerület, Szentmihályi út 9107818 hrsz-ú ingatlanon jogellenesen elhelyezett
építési-bontási hulladék elszállitására vonatkozó kötelezés tárgyában a hatósági eljárás
jogerősen befejeződik, a jegyző tájékoztassa a Képviselő-testületet arról, hogy a hivatalnak
milyen feladatai vannak a jogerős határozat végrehajtásával kapcsolatban.
Mint arró l már korábban - a „Mennyi csontvázat bír még el a XV. kerü let?'. című interpellációra
adott válasz keretében - a Ké pvi selő -testül et értesült, a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Főosztál ya a megjelölt ingatlanon illegálisan elhelyezett hulladék ügyében jegyző i hatáskörben,
e l sőfokú környezetvédelmi hatóságként közigazgatási hatósági elj árást fo lytatott le. Az eljárás
eredményeképpen egy 2018. március 23 -án kelt határozattal hatóságom az ingatlan használóját
kötelezte az elhelyezett hulladék érvényes hulladékkezelési engedéllyel rende l kező szervezetnek
történő átadására. A köte lezett a határozatot megfellebbezte, ezért az ügyi rat 20 18. ápri lis 18-án
felterjesztésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához, mi nt a fe llebbezés
elbírálására j ogosult másodfokú hatósághoz. A másodfo kú hatóság a fe llebbezés el bírálása
tárgyában hozott, 20 18. július 2-án kelt határozatában megállapította, hogy „ ... mivel a

hulladékot elhelyező személye kétségei kizáróan nem volt megállapítható, és ezt a Fellebbező
sem bizonyitolla, az ingat/anhasználó kötelezése jogszabályszerű volt". A másodfokú hatóság
hatóságom határozatát egyedül a köte lezettség teljesítésére megállapított határidő („a határozat
j ogerő re emelkedésétől

számított 15 napon belül") vonatkozásában változtatta meg (20 18.
októ ber 15. napjára), egyebekben teljes egészében helybenhagyta. A határidő módosítás
automatikus következménye volt a fe llebbezésnek, és azzal összefüggésben a véglegessé válás
(jogszabályváltozás fo lytán korábban: jo gerőre emelkedés) be nem következésének.
A másodfokú határozat ellen további j ogorvoslatnak helye nincs, az a Kötelezette l történt
közlésével véglegessé vált.

A másodfokú döntés ellen a Kötelezett képvi se lője a törvényes határidőn bel ül, 20 18. augusztus
6-án keresetet nyújtott be, melyet a közigazgatási perrendtai1ásról szó ló 2017. évi l. törvény
alapján a Hatósági Főosztál y 2018. augusztus 9-én továbbított a másodfokú hatósághoz, és a
keresetlevél megküldésével egyúttal értesítette az ügy Kötelezetten kívüli érdekeltjeit
(ingatlantulajdonosok) a kereset benyúj tásáról. A közigazgatási perre hatáskön-el és
illetékességgel re nde lkező Fővá ro si Közigazgatás i és Munkaügyi Bírósághoz a másodfokú
hatóság fogja fe lterjeszteni a keresetl evelet az ügy irataival együtt .

J

A kereset benyújtásának a döntés végrehajtására vonatkozóan halasztó hatálya nincs, ezért az
ügy jelen állása szerint a Hatósági Főosztály következő feladata, hogy a másodfokú hatóság által
kitűzött teljesítési határidő (20 18. október 15 .) letelte után hatósági ellenőrzést tartson az
ingatlanon, és amennyiben a hulladék eltávolítása addigra sem történik meg, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény alapján 5 napon belül elrendelje annak
végrehajtását. Végrehajtás elrendelése esetén, az arról szóló végzést továbbítani kell a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz, mint a végrehajtás foganatosítására 2018. január l-jétől hatáskörrel
rendelkező szervhez. A végrehajtás befejezéséről a végrehajtást foganatosító szerv értesíti az
elrendelő hatóságot.
Amennyiben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság még a kötelezettség teljesítésére
megállapított határidő (2018 . október 15.) előtt meghozza döntését az ügyben, és az esetlegesen
a másodfokú határozatban foglaltakkal ellentétes, hatóságornnak a bírói döntésnek megfelelően
kell eljárnia.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómban foglaltakat jóváhagyólag
tudomásul venni szívesedjék.

Budapest, 2018. augusztus „ .P..~" .
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