Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
9/2016.
_______________________________________________________________________________
Jegyzőkönyv
Készült:

Csárdaszállás községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. július 7.
napján megtartott közmeghallgatásáról Csárdaszállás Művelődési
Házban.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
Képviselők:

Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsolt Sándorné alpolgármester
Kovalcsikné Bakucz Mária, Bodó Ferencné, Makai Zsigmond képviselők

Meghívottak:
Keresztesné Jáksó Éva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
közigazgatási Osztályvezető
Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag
Ruzsinszki józsef MG PRODUKT Kft. képviselője
Szentesi Sándor tü. alezredes Szeghalmi Katasztrófa Kirendeltség
Szilágyi Sándor katasztrófavédelem Gyomaendrőd
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti Csárdaszállási lakosok.
Jegyzőkönyv
vezető:

Tímár Teréz

Ülés időtartama: 14:00-15:00
Petneházi Bálintné polgármester: köszöntötte a mai nap 14:00 órára összehívott
közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős
Képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. Ismertette, hogy Keresztesné Jáksó Éva
osztályvezető a jegyzőkönyv vezetésével Tímár Terézt bízta meg. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Nagy Zsolt Sándorné alpolgármestert javasolta. Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a
jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
57/2016. (VII. 07.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt
Sándorné alpolgármestert kijelöli jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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Határidő:

azonnal

Petneházi Bálintné polgármester: a meghívóban közölt napirendi pontot javasolja
megtárgyalni.
Megkérdezte a Képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése az ülés napirendjéhez. A
Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy aki az ülés
napirendjét a meghívóban közöltek alapján elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
58/2016. (VII. 07.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg
1. MG. PRODUKT kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
(Csárdaszállás, Tanya 16,.) alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem engedélyezési eljárásának megtárgyalása.
Határidő: azonnal
1.

Napirendi pont
MG. PRODUKT kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
(Csárdaszállás. Tanya 16,.) alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem engedélyezési eljárásának megtárgyalása.

Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy az MG. PRODUKT Kft. ügyvezetője,
képviselője nem érkezett még meg.
Ismertette, hogy a meghívóban közölt napirendi pont mire vonatkozik. Tulajdonképpen a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság MG. PRODUKT KFT. Csárdaszállás, Tanya 16.
szám alatti telephelyű, alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzembiztonsági
elemzésnek védendő adatokat nem tartalmazó változatát kézhez kapta. Az üzemeltető
kérelme új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedélyének a
megadását tartalmazza. Tulajdonképpen azzal sem ért egyet, hogy alsó küszöbértékű
veszélyes anyag, mert a műtrágya nagyon veszélyes anyag, még akkor is, ha az szerepel a
tanulmányban, hogy nagy zsákokban fogják tárolni. Ezek a zsákok ki tudnak szakadni. A
telepen nincs csapadékvíz elvezető csatorna, és az sincs ahová esőzéskor a víz befolyna. Az
önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy legyen olyan tároló építve, amibe a csapadékvíz
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elfolyik és onnan szállítsák el ártalmatlanításra. A tanulmány-tervezet nem ír elő figyelő
kutakat. Az önkormányzatot a szemétlerakó üzemelése és felhagyása után is kötelezték a
figyelő kutak kiépítésére. Ilyen veszélyes helyen a gabona nem, de a műtrágya elcsorog és a
csapadékvíz víz belemegy a talajba. A figyelő kutak kiépítése szükséges. Komolytalannak látja
a céget, mivel a cég vezetője Hanyecz Imre úr visszaigazolta e-mailon, hogy megkapta a
meghívót és az ülésre nem érkezett meg. Az önkormányzat nem szeretne olyan helyzetbe
kerülni, mint az előző céggel, akinek 80 millió forint adó tartozása van az Önkormányzat felé.
Az adóerőképesség emiatt magas, de az adó nem folyt be és így az állami finanszírozásnál az
állami normatíva évente kb. 10 millió forinttal kevesebb.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság levelét felolvasta a jelenlevőknek. (a levél csatolva a
jegyzőkönyvhöz.)
Elmondta, hogy Csárdaszálláson már szennyezett a talaj. Készült egy térkép is, amelyen be
van jelölve, hogy a belterületen milyen mélységben és mennyiségben van a talajban tárházból
elszivárgott nitrát és egyéb szennyező anyag.
Szentesi Sándor tü. Alezredes: elmondta, hogy tulajdonképpen azért van jelen az ülésen,
hogy a törvényben előírtnak megfelelően megtartásra kerül-e a lakosság tájékoztatása
közmeghallgatás keretén belül. A katasztrófavédelmi törvény alapján a lehetőséget kell
biztosítani arra vonatkozóan, hogy a lakosság véleményt nyilvánítson a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem létesítésével kapcsolatosan. A katasztrófa védelmi törvény szabályozza az
engedélyezés eljárási szabályait. A törvény által megadott határérték alapján sorolhatók be az
üzemek. Jelen esetben a műtrágyáról van szó, a nitrát nem tartozik a veszélyes anyagok közé.
A korábbi szennyezettség a gondatlan kezelés miatt kerülhetett a talajba. Az természetes,
hogy az önkormányzat feltételeket szab meg, amelyek rögzítésére kerülnek a jegyzőkönyvbe
és ezek figyelembevételével hozza meg a Katasztrófavédelmi igazgatóság a döntését. Az
üzemnek a tanulmányban leírt biztonsági előírásokat be kell tartania.
Fülöp Imre csárdaszállási lakos: elmondta, hogy véleménye szerint nagyon komolytalan a
cég, mivel arra sem vette a fáradságot, hogy az ülésen megjelenjen. A régi műtrágya tároló
üzemelésekor is nagy volt a káosz. A csapadékvíz minden felé folyik és nincsennek figyelő
kutak. A műtrágyás zsákok kiszakadnak és a műtrágya folyik minden felé, mert nincs egy zárt
medence, amibe bele lehetne vezetni a szennyezett vizet.
Megkérdezte, hogy mi az, hogy alsó küszöbértékű üzem? Nem támogatja a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem létesítését.
Szentesi Sándor tü. alezredes: a törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó
küszöbérték az, amikor 1250 tonna – 5000 tonna közötti mennyiségben van jelen a veszélyes
anyag.
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy nem támogatja az üzem létesítését. Ő
mint polgármester semmit sem ír alá, csak annyi a feladata, hogy a közmeghallgatást
megtartsa és a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet küldje meg a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak 8 napon belül.
Szentesi Sándor tü. alezredes: a jelenlevőknek véleményt kell nyilvánítani, hogy létesüljön
üzem vagy nem.
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Jarabek Károlyné csárdaszállási lakos: elmondta, hogy nagyon komolytalan a cég, ha még
vezető vagy a képviselője sem tartja fontosnak, hogy ezen a közmeghallgatáson meg
jelenjen. Egyáltalán mit keresünk itt, semmi értelme az egésznek.
Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő: minek írják elő a közmeghallgatást, ha semmi
beleszólásunk nincs, hogy legyen vagy ne legyen
Szentesi Sándor tü. Alezredes: jogszabály előírja.
Nagy Imréné csárdaszállási lakos: a tulajdonukban lévő zárt kert területéből az előző
tulajdonos a raktár megépítésekor a megkérdezésük nélkül vett el egy bizonyos területet és
nem is kaptak kártalanítást. Később kaptak egy nyilatkozatot, melyet alá kellett írni. A
közelmúltban is kaptak egy levelet, amelyben a cégneve és címe van feltüntetve de, az hogy
milyen tevékenységet fog végezni az nem szerepelt levélben. A levél mellékleteként szereplő
nyilatkozatot kellet aláírni és visszaküldeni. Véleménye szerint nem megbízható cég, ha még
fáradságot sem veszi, hogy a közeghallgatáson megjelenjen.
Petneházi Bálintné polgármester: a cég tevékenyégi köre: mezőgazdasági, vegyi termék
gyártása, raktározása, tárolása, műtrágya, nitrogén vegyület, gyártása, raktározása, tárolása,
forgalmazása.
A lakosság és a képviselő-testület véleményét összefoglalta. Egyáltalán nem járulunk ahhoz
hozzá, hogy itt továbbra is műtrágya raktározás, forgalmazás legyen ezen a telepen.
Az MG. PRODUKT KFT., képviseletében 14:45 órakor megjelent Ruzsinszki József.
Ruzsinszki József: elnézést kért, hogy csak most tudott megérkezni.
Petneházi Bálinntné polgármester: elmondta, hogy a Hanyecz Úr visszaigazolta az e-mailt
amelyben a meghívő megküldésre került részére. Milyen komolytalan cég az amikor a saját
cége alapításáról van szó és nem jelenik meg a közmeghallgatáson. A törvény elő írja, hogy a
polgármesternek mit kell tenni. A Katasztrófavédelemtől kapott anyagot Önök készítették el.
Tulajdonképpen azért vártuk volna Hanyecz urat, hogy tájékoztassa a lakosságot a létesítendő
üzemről és annak tevékenységéről. A polgármesternek a törvény által előírt kötelezettsége
van, Önöknek, mint cég alapítóknak nincs?
Ruzsinszki József MG. PRODUKT Kft. képviselője: elmondta, hogy azt mondták Neki,
hogyha tud, akkor jöjjön el a közmeghallgatásra. Nem tudta, hogy a Hanyecz Úrnak itt kellene
lennie.
Petneházi Bálintné polgármester: a Hanyecz úrnak a meghívó e-mailban megküldésre
került, sőt még visszaigazolást is küldött. A meghívóban közölt napirend:
1. MG. PRODUKT kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
(Csárdaszállás. Tanya 16,.) alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem engedélyezési eljárásának megtárgyalása.
Ha ebből a Hanyecz úr nem ért semmit, akkor mi lakosok nem járulunk hozzá ahhoz, hogy az
üzem műtrágya kereskedelemmel foglalkozzon. A talaj már így is el van szennyeződve. A
lakosság elmondta a véleményét, a katasztrófavédelem részéről a jelenlevők meghallgatták a
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véleményeket. A jegyzőkönyvbe bele lesz írva, hogy nincs megoldva a csapadékvíz elvezetése,
Csárdaszállás Község Önkormányzata és a Csárdaszállás lakossága kéri, hogy egy zárt beton
csatornát építsenek és onnan kerüljön elszállítása a csapadék víz az ártalmatlanítás helyére
valamint követeli a figyelő kutak építését.
Bodó Ferencné képviselő: arról beszélünk, hogy engedélyezés, ez úgy néz ki, hogy már
működő üzem.
Ruzsinszki József az MG PRODUKT Kft. képviselője: tulajdonképpen a gabona tárolása
már ebben az üzemben történik.
Fülöp Imre csárdaszállási lakos: véleménye szerint nagyon komolytalan a Hanyecz úr, ha a
saját cége érdekében nem jelenik meg a közmeghallgatáson.
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a lakosság véleménye jegyzőkönyvezve
lesz.
Ruzsinszki József Kft. képviselője: a közmeghallgatáson résztvevők véleményét hallgatva,
felesleges volt a nagy beruházást elvégezni.
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van e még valakinek véleménye,
hozzászólása.
Szabó Péter csárdaszállási lakos: személyes tapasztalatát mondta el. 40 évvel ezelőtt elesett
a motorral az útón kiszóródott műtrágyán és a lábán azóta is meg lehet látni a sérülés
nyomait. Akármilyen erős zsákban van a műtrágya akkor is, kiszóródik.
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte Ruzsinszki József urat, hogy kíván e még
valamit elmondani.
Ruszsinszki József a Kft. képviselője: nincs semmi hozzászólása, mivel látja a lakosság
negatív hozzáállását. Az elhangzottakat továbbítja a vezetőség felé. Nagyon sajnálja, hogy
nem tudott megérkezni időben a közmeghallgatásra, de az aratásnál kellett lennie.
Bodó Ferencné képviselő: a Hanyecz úr nagyon biztos a dolgában, hogy nem méltatta
annyira a községet és a közmeghallgatáson résztvevőket, hogy megjelenjen és tájékoztassa a
jelenlevőket a cég elképzeléseiről.
Ruzsinszki József Kft. képviselője: elnézést kért a Hanyecz úr nevében. Szeretne még egy
lehetőséget kérni, ha erre van mód, hogy ismételten összehívásra kerüljön a közmeghallgatás
és jelen napirendi pont újra tárgyalásra kerüljön. Közösen megbeszélni a Hanyecz úrral az
időpontot, ami mindenkinek jó lenne.
Petneházi Bálintné Polgármester: még egy közmeghallgatást szeretnének tartani?
Ruzsinszki József Kft. képviselője: igen, még egy közmeghallgatást ebben a témában.
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a törvény alapján kell eljárni. A
törvényben leírt határidőket be kell tartani. A levél megérkezésétől számított 15 napon belül a
hirdetményt 21 napra (2016. július 1) a ki kellett függeszteni. A hirdetmény levétele után
(2016. július 22.) 15 napon belül közmeghallgatást kell összehívni és jegyzőkönyvet 8 napon
a hatóság részére meg kell küldeni. Tehát nincs lehetőség egy újabb közmeghallgatást ebben
az ügyben összehívni.
Fülöp Imre csárdaszállási lakos: volt e bejelentés az Önkormányzat felé?
Petneházi Bálintné polgármester: A cég adó szempontjából bejelentkezett

az

Önkormányzathoz, olyan be jelentés nem történt, hogy építkezésbe vagy átalakításba fognak.
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Szentesi Sándor tü. alezredes: a jegyzőkönyvben rögzítetteket a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mérlegelni fogja.
Ruzsinszki József Kft. Képviselője: lehetne még egy esélye a Kft.-nek attól függetlenül,
hogy a törvény mit ír elő?
Szentesi Sándor tü. alezredes: ha a mostani tervben olyan lényegi változtatás kerül
végrehajtásra, amelyik újabb engedélyezési végrehajtást von maga után. Be kell adni a
változtatást a Megyei katasztrófavédelmi Igazgatósághoz és a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság változtatás figyelembevételével, dönthet az újabb eljárás megindításáról.
Petneházi Bálintné polgármester: az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg a Képviselőtestület és a lakosság véleménye alapján:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat a Képviselő-testület és a lakosság egybehangzó
állásfoglalása, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MG. PRODUKT
KFT. (székhelye: 7400 Kaposvár, Anna utca 8.) 5621 Csárdaszállás, Felsőföld Tanya 16.
szám, 058/16. helyrajzi szám alatti telephelyű alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem részére a Békés Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság a működési
engedélyt ne adja ki.
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése a
közmeghallgatásra. A jelenlevők részéről bejelentés nem érkezett, ezért mindenkinek
megköszönte megjelenést és az ülést berekesztette.
Kmf.

Petneházi Bálintné
polgármester

Keresztesné Jáksó Éva
osztályvezető

Nagy Zsolt Sándorné
alpolgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő
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