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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Zsuzsi Erdei Vasút EU-s pályázati pénz felhasználásával történő rekonstrukciós munkálatai során
felbontásra került, eredeti céljára tovább már nem hasznosítható, ezért hulladékká váló, összesen
mintegy 151,9 t DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, Dufla Ferenc erdőmérnök által készített
szakvélemény alapján energetikai célra hasznosítható
vasúti talpfa - értékesítési bizományi
szerződés keretében - a ZSEV Nonprofit Kft. közreműködésével 2012. július hónapban
értékesítésre került.
Máté József 4251 Hajdúsámson Radnóti u. 15. sz. alatti lakos 2012. 07.10-én vásárolt 185 q
beépítésre alkalmatlan talpfát 1.210,- Ft/q, azaz 223.850,- Ft összegért.
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség (TKTVF székhely:
4025Debrecen, Hatvan u. 16. sz. képviseli: Kelemen Béla igazgató ) 2012. november 21-én
jegyzőkönyvben rögzítette, hogy meghallgatták a szomszédai által bepanaszolt Máté Józsefet, aki
a vasúti talpfa eltüzelése során keletkező irritáló füsttel zavarta a környékén lakókat.
Máté József nyilatkozott, hogy 18,5 t talpfát vásárolt lakóingatlana fűtése céljából, melyet már
eddig is használt, és a továbbiakban is használni kíván. Ekkor még tehát nem használta el a
megvásárolt talpfát.
A Felügyelőség ekkor felhívta figyelmét, hogy a 306/2010.(XII.23.) Kormány rendelet 27.§. (2)
bekezdése értelmében a hulladék anyagok nyílttéri és hulladékégetésre nem engedélyezett
berendezésekben való égetése tilos
Ezt követően levegőtisztaság-védelmi hatósági eljárás indult Máté József ellen.
A 2013. február 06-i hatósági ellenőrzés meghiúsulása miatt (Máté József igazolta, hogy más
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni) 2013. február 20-án került sor Máté József lakóhelyén a
helyszíni szemlére.
A helyszíni szemlén megállapításra került, hogy vasúti talpfa az ingatlanon nem található,
hulladékégetésre utaló jeleket nem talált a hatóság. Máté József úgy nyilatkozott, hogy 80 q talpfát
vásárolt, mely már mind eltüzelésre került, a vásárlásról a számlát már nem találja.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala HB-03B/HAT/00440-4/2013.
számú határozatával 200.000,- Ft összegű bírsággal sújtotta Máté Józsefet. A határozatban
indoklásként szerepel, hogy igen nagy mennyiségű (80 q) egészségre különösen ártalmas,
veszélyes anyagot használt fel tüzelőanyagként, annak ellenére, hogy 2012. november 21-én
felhívták figyelmét arra, hogy hulladékanyagok égetése tilos.
Ezt követően hosszadalmas, bírósági eljárást követő megismételt eljárásban a HB-03/HAT/064733/2014. számú határozattal 75.000,- Ft bírságot szabott ki a járási hivatal. Az eljárás során Máté
József úgy nyilatkozott, hogy az általa vásárolt 80 q talpfát 2012. november 21. időpontig (amikor
figyelmeztették arra, hogy tilos elégetni a hulladékanyagot) égette el.
A bírság összegénél figyelembe vették nehéz anyagi helyzetét, ugyanakkor megállapításra került,
hogy a levegőtisztaság-védelmi követelményeket megsértette.
Tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Urat, hogy amikor a TKTVF
2071/02/2013. számú
végzéséből az Önkormányzat tudomására jutott, hogy veszélyes hulladék került értékesítésre, az
Önkormányzat 2013. március 27-én kelt levélben szólította fel a talpfákat megvásárló
személyeket, hogy a megvásárolt anyag a magas fenoltartalma miatt nem használható fel
semmilyen célra, ezért szolgáltassák azt vissza, az Önkormányzat hajlandó visszavásárolni.

Az Önkormányzat összesen 40 q anyagot tudott visszavásárolni (Tarr Tímea vevőtől) a többi vevő
jelezte, hogy már felhasználásra került a vásárolt hulladék. Máté József sem szolgáltatott vissza
veszélyes hulladéknak számító talpfát.
Az Önkormányzat a visszavásárolt talpfát a MATADELLA-PLUSZ Környezetvédelmi Kft-vel
(Székhely: 4032 Debrecen, Cívis u. 16. sz. képviseli: Takácsné Tanyi Ilona) ártalmatlaníttatta, ezzel
eleget téve a hatóság kötelezésének, ezért az Önkormányzattal szemben az eljárás megszüntetésre
került.
Máté József a rá kirótt bírságot nem fizette meg, ezért 2015. február 09-én a Kormányhivatal
Debrecen Járási Hivatala Hatósági Osztálya végrehajtást kezdeményezett DMJV PH. Adóügyi
Osztályánál.
2015. április 10-én Máté József követelési igénnyel lépett fel a DMJV PH. Vagyonkezelési
Osztályánál a 75.000,- Ft összegű bírság, valamint 50.000,- Ft összegű költségkiadás (bírósági
tárgyalások, ügyvédi költség, stb.) megfizetése vonatkozásában. Amennyiben követelését az
Önkormányzat nem ismeri el bírósághoz kíván fordulni. A bírság megfizetését nem igazolta.
Feltehetően nem fizette ki.
A benyújtott ( hiányos) dokumentumokat átvizsgáltuk, és az alábbiak állapíthatók meg:
Máté József állítása szerint 2012. november 21. időpontig lakása fűtésére eltüzelte az általa
vásárolt összes, azaz 185 q (illetve egyes nyilatkozata szerint 80 q ) talpfát, nem tudván, hogy az
veszélyes hulladék. Azért követeli az Önkormányzattól a költségeit és a bírság megfizetését, mert
„csak arra használta a vásárolt anyagot, ami az önkormányzat által kiadott szakvéleményben
szerepelt.”
Tájékoztatom a Tisztelt Polgármesteri vezetést, hogy a vásárlást, vagyis 2012. 07. 10-ét követő
időszakban 2012. október közepétől csökkent a napi középhőmérséklet olyan mértékűre, hogy a
fűtés beindítása indokolt legyen.
Egy átlagos méretű (kb. 108 m2) lakás fűtéséhez 1 hónap alatt 10-15 q faanyag szükséges. A
megvásárolt mennyiségű talpfa mintegy két évi tüzelőanyagnak felel meg.
Álláspontunk szerint Máté József állítása nem felel meg a valóságnak, 1-1,5 hónap alatt nem
tüzelhette el a 185 q hulladékfát,sem a 80 q-t .
Amennyiben viszont a megvásárolt talpfa legnagyobb hányadát 2012. november 21-ét követő
időpontban tüzelte el a hatóság tiltása ellenére, rosszhiszeműen járt el, és a bírságot jogosan szabták
ki rá. A megvásárolt anyagot nem szolgáltatta vissza az Önkormányzatnak, ugyanakkor nem is
ártalmatlaníttatta a - 2012 november 21-ét követően még birtokában lévő igen nagy mennyiségű talpfát.
Az Önkormányzat számára ismeretlen a veszélyes anyag sorsa. Máté József követelését a
Polgármesteri vezetés állásfoglalása alapján nem tartjuk megalapozott.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 12. § alapján az
Önkormányzatot terhelő követelés elismerésére a Polgármester a Pénzügyi Bizottság előzetes
véleményének kikérése után jogosult.
A fentiek alapján, kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Pénzügyi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 12. § alapján
1./nem javasolja Máté József 4251 Hajdúsámson Radnóti u. 15. sz. alatti lakos összesen
125.000,- Ft összegű, a Zsuzsi Erdei Vasút rekonstrukciójával kapcsolatosan feleslegessé váló,
veszélyes hulladéknak minősülő vasúti talpfa önkormányzattól történő megvásárlásával
kapcsolatosan a levegőtisztaság-védelmi követelmények megsértése miatt a hatóság által kirótt
bírság, valamint egyéb költségek megfizetéséből adódó követelésének elismerését mert
kérelmező a hatósági felszólítás ellenére is eltüzelte a megvásárolt talpfát.
2./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a bizottság javaslatáról a
polgármestert tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többségű döntést igényel.

Debrecen, 2015. május 12.
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