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HATAROZAT

A Drinyi Kommun6lis Kdzhasznir Tarsasilg (2118 D6ny, D6zsa Gyorgy u. 43.) enged6lyes
rdsz€re kiadott 6s tdbbszor m6dositott H.37.946-811999. sziimf, 8.61d/93. viziktinyvi sziimri
hatfuozat2.,3.,4. pontj6t - egy6b rendelkezdseinek v6ltozatlanul hagyrisa mellett - az al6bbiak
szerint m6dositom:

A2.lII.Szennyvfztisztit6 telep elnev ezksipont az alfbbiakkal eg6sziil ki:
Ti sztitott szewryx iz elhelyez6 telep kialakitiisa:
Az I. ritemben kialakitott nyarfiis dntdzStelep helye: D(ny,08912,08913 6s 089/5 hrsz.
Ontozrltt tertilet nagysiiga: netto 4,4248ha
Azl.laiitemben keletkez6 szewryvizmennyisdge: max. I20 m3^1d,43 800 m3/a
Azl.lb ritemben keletkez6 szewryvizmennyis6ge: max. 350 m'ld, 127 750 m'la
0ntoz6si m6d: feltileti rirkos rendszerii (siivos irasfio)
6ntoz6arkok sz6ma:2 x 30 db
Ontozdsi egys6g: 4 db arok teriilete
0ntdz6si egysdgek szlma:15 db
Ontozoarkok tengelyt6vols6ga: 6 m
Ontdzdarkok hossza: 85 m
0ntoz66rkok fen6ksz6less6ge (alapdl): 0,4 m

fels6 6le: 2,8 m
m6lys6ge: 0,8 m

r6zstihajlAsa: 1:1,5
6rokszelv6ny: I,28 m"

A szennyvizelhelyez6 dntozStelepet dvarok 6s vddStOltds v6di az alabbiak szerint:
v6d6tolt6s koronasz6less6ge: 1 m
ovarok fen6ksz6less6se: 0.4 m

m6lys6ge:0,6;
r6zsiihajl6sa: I :1,5

0ntoz6si fordulo: 15 nap
Szennyvizontoz6s gyakoris6g a: 24 alkalom/ 6v
Ontoz6si norrna: 600 m3/ha

A 3./ pont az al:ibbiak szerint m6dosul:
Ez avizjogi i.izemeltet6si engeddly 2013, mijus 31-ig 6rv6nyes.
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A 4./ pont cime m6dosul (kikiit6sek helvett) el6ir6sok
Az el6fr6sok m6dosult tartalma a kdvetkez6:
- Az <intdzdsi teriileten talajviz-monitoring rendszer iizemeltet6se sziiks6ges, ezlrt a KTVF:

37493-9/2006. sz6.mir vizjogi iizemeltet6si enged6ly el6frasainak megfelel6er a
figyelSkirtb6l f6l6venk6nt kell szabv6nyban meghatitrozott m6don vizmint6t venni'6s
megvizsgdlni. A talajviz-mintav6telek alkalm6val (szivaffizfs el6tt) meg kell m6rni a
kritban avizszintet.

- A talajviz vizsg6latokat - tov6bbi int6zked6sig - az al6bbi komponensekre kell elv6gezni:
dltalrinbs vizkemia 6s TPH-GC vegy0letek

- Azdntrizdsre sz6nt el6tisrtftofi szennyvizb<il neryed6vente akkibditrilt m6don mint6t kell
venni 6s akkreditrilt laborat6riumban bevizsg6ltatni. A vizsg6land6 komponensek: pH,
fajlagos elektromos vezetSk6pess6g, <isszes oldott nya5, dsszes szlrazanyag, tisszes
szervesanyag, KOI, Ca, Mg, Na, K, CO:, HCO:, Cl, SO+, NFI+-N, NOz, NO3, valamint
dsszes lebeg6 anyag, cisszes nitrog6n, osszes foszfor, ANA-detergens 6s SZOE (5llati-
ndv6nyi zsirad6k).
E komponensk<irt 6vente ery alkalommal toxikus elemekkel 6s TPH-GC vizsgrflattal is
ki kell eg6sziteni. A vizsg6land6 toxikus elemek: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se,
Zn,Fe, Al, Mn, B, Ba.

- A talaj 6s talajviz mintav6telez6sekn6l, min6sdgvizsg6latokn6l 6s azok 6rt6ke16sdn61 a
felszin alatti viz 6s a ftildtani kdzeg min6s6gi v6delm6hez sziiks6ges hatrir6rt6kekr6l sz6l6
1012000. (VI. 2.) KOM - EiiM - FVM - KHVM egytittes rendelet el6ir6sai, 6s az ott
megadott szabvrinyok alkalmazand6k. Kimutatiisi hatrir6rtdkkdnt e rendeletben
meghatiiro zott,,B" 6rt6kekn6l kisebbet kell alkalmazni.

- A min6sdgvizsg6latot, illet6leg a mintav6teleket csak arra jogosults6ggal rendelkez6,
akkreditSlt szewezet (laborat6rium) vdgezheti. A mintaveteli- 6s laborat6riumi
jegyz6kdnyveket a vizsgillati eredm6nyekhez mell6kelni kell !

-' A talajviz 6s szennyvizvizsgillati eredmdnyeket 6s azok szdveges ki6rt6kel6s6t, tovdbbd a
mintav6teli 6s laborvizsgillatijegyz6kdnyveket iisszefoglal6an, 6vente kell megkiildeni a
Feliigyel6sdgre. Az 6ves jelent6sek benyujt6sanak hatarideje: tirryi 6vet kiivet6 januir
31. Az els6 - a 2008. 6vi - talajviz 6s szettrryviz vizsgiiati jelent6s benyrijt6si hat6rideje:
2009.januir 31., ezt kiivet6en az adatszolgiltatrlst folyamatosan teljesiteni kell.

- A tisztitott szennyviztalajra gyakorolt hatrisSnak ellen6rz6se c6ljdb6l - tovdbbi int6zked6sig
- hdrom6vente talajvizsg6latokat kell v6gezni az egdsz dntdz6tertileten, annak igazolilsitra,
hogy a tertilet tovribbra is alkalmas elotisztitott szewryviz ontdz6s6re.

- A teljes kdrti talajvizsgSlatnak ki kell terjednie a nyirfils tertileten az lntlzo1rkokra 6s az
<intdz6arkok kdzdtti teniletekre egyarfunt. A talaj min6s6gvizsg6lat6t az alitbbiak
figyelembevdtel6vel kell vdgezni :
Vizsg6land6 m6lys6gtartom6nyok: 1. 0-20 cm

2. 20-50 cm
3. 50-100 cm
4. 100-150 cm

Vizsg6land6 komponensek: pH, humusztartalom (szervesanyagtartalom), 6,sszes
karbon6t, osszes vizoldhat6 s6tartalom, nedvessdgtartalom, felvehet6 t6panyagtartalom
(PzOs, K2O, Mg, NOz, NO:), SZOE, vizsg6land6 toxikus elemek: As, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn.

A talajvizsg6latok eredm6nyeit, azok szrlveges ki6rt6ke16s6t, valamint a mintav6teli 6s
laborvizsg6lati jegyzokonyveket iisszefoglalfian az akturllis 6ves jelent6ssel egyiitt kell
megktildeni a FeltigyelSs6gre. A kcivetkezo, a 2010. evi talajvizsg6latokat tartalmaz6
jelentds benyirjt6si hat6rideje: 2011. janu6r 31.

- A szewtyvizelvezet6 rendszer zavartalanmtikod6s6t folyamatosan biztositani kell.
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F6varosi 6s Pest Megyei Mez6gazdas6gi Szakigazgatasi Hivatal Ndvdny 6s Talajv6delmi
Igazgat6s6g 22.21749511-T0\07. szdmri szakhat6s6gi 6ll6sfoglalas6ban a rendelkez6 rdszbe

foglalt kikOt6sekkel j6rult hozzda tarryi vizjogiiizemeltet6si engeddly m6dosftas6hoz.

Az igazgat6si szolg6ltat6si dij m6rt6k6t a kdrilyezetvddelmi, termdszetv6delmi, valamint a

vinigyi hat6s6gi eljar6sok igazgatisi szolgiltatdsi dijair6l sz6l6 3312005. (XII. 27.) KvVM

rendelet (tov6bbiakban R.) l. mell6klet I. fejezet 44. sorsz6m alapjan 6llapitottam meg, melyet

az enged6lyes megfizetett.

A jogorvoslati eljar6s dijanak m6rtdke az R. mell6klet6ben meghatarozott dijt6te | 50%-a.

A jogorvoslati lehet6s6get a kozigazgatdsi hat6s6gi eljrirds 6s szolglltatds 6ltalanos

szai1lyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. trirvdny 93. $ (l), 99. $ (1), 102. $ (1) bekezd6se biztositja.

Az enged6lyes 6ltal k6rt m6dositast a vizgazdilkodasr6l sz6l61995. 6vi LV[. tv. 30. $ (1) bek.'

valamint a7211996. N.22) Korm. rendelet figyelembe v6tel6vel adtam ki.

A felszfn alatti vizek v6delm6r6l sz6l6 21912004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. $-a 6rtelm6ben

a felszin alatti vizek j6 6llapotanak biztositiisa 6rdek6ben tev6kenys6g csak ellenSrzdtt

krirtilm6nyek kozott t6,rt6nhet, 6s irgy vtgezheto, hogy hosszri t6von se veszdlyeztesse a felszin

alatti vizpk j6 6llapotiit. Ennek 6rtelmeben a teriileten csak tiszta, illetve megfelel6en

el6tis4itott viz szikkas*hat6, tov6bb6 figyelembe kell venni, hogy a szikkaszt6s ne okozzon

ho sszir t6von sem kdrnye zetszerty ez6st.

A FeliigyelSs6g feladat- 6s hatriskdr6t, valamint illet6kessdg6t a kdrnyezetv6delmi,
term6szetv6delmi 6s viziigyi hat6s6gi €s igazgatitsi feladatokat ell6t6 szervek kijel6l6s6r6l
.szolo 34712006. (XII. 23.tKor-. t.nd.let 17. $-a, valamint az 1. sz. mell6klet IV. 5. ponda

szabiiyozza.

B u d ap e s t, 2008. m6jus 16.
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