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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. január 28. napján megtartott
ülésén (közmeghallgatás) a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Dezsı Zoltán alpolgármester, Gellai Imre
alpolgármester
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva,
ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka
Sándor, dr. Valach Béla, Vass Ignác, Véha Lászlóné képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Rau József, Gróf Éva, Pápai Pálné a
Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi és ügyintézıi,
Oktatási intézmények vezetıi, valamint a helyi és a megyei sajtó képviselıi,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az intézmények vezetıit, a város lakosságát, a képernyı elıtt ülıket, Dr. Cserei Pál és Mochnács Pál urakat, a jegyzı
urat, az aljegyzı urat és a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 20 fı képviselı jelen volt.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dr. Kovács Béla és Tótka Sándor képviselı urakat.
Majd külön rendelet alkotás, városban megrendezésre kerülı programok korlátozása nélkül a
képernyın keresztül, valamint a jelenlévık által felhívta a városi intézmények vezetıinek figyelmét a vasárnapi gyásznapra, a közintézmények a gyászzászló elhelyezésére; egyben kérte
a lakosság mértéktartását és az egyházak vezetıinek megemlékezését erre az értelmetlenül,
fiatalon elhunyt 18 fı emlékére.
A jelenlévık 1 perces néma felállással adóztak az elhunytak tiszteletére.
Ezt követıen kérte a jelenlévıket szavazzanak a beterjesztett napirendi pontok vonatkozásában.
Az érintettek részérıl módosító indítvány nem volt, 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat és az alábbi határozatot hozták.

1

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1999. /I.28./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. január 28-i közmeghallgatás
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
Térségi szilárd kommunális hulladéklerakó telep Gyomaendrıdön
történı megvalósítása
2.
Bejelentések
Határidı: azonnal

Dr. Dávid Imre polgármester üdvözölte Mochnács Pál urat, a megvalósuló térségi kommunális hulladéklerakó tervezésének lebonyolításával megbízott Békés Mérnök Kft ügyvezetıjét;
valamint Dr. Cserei Pál urat a Békés Megyei Környezetvédelmi Kft ügyvezetıjét, a hulladéklerakó tervezıjét; majd felkérte Rau József csoportvezetıt az elızmények ismertetésére.
Rau József a mőszaki csoport vezetıje tájékoztatásként elmondta, a Gyomaendrıdön megvalósuló térségi szilárd kommunális hulladéklerakó építésével az Önkormányzat egy évvel korábban kezdte meg a szükséges elıkészítı, felmérı munkálatokat, mivel a jelenleg is üzemelı
hulladéklerakó telepen - amely az ún. Téglagyár mellett helyezkedik el - a korábban kiadott
engedély szerint tovább a hulladékgyőjtés nem folytatható. A felmérı munkálatok során a
Polgármesteri Hivatal szakemberei olyan területet kerestek, amely alkalmas a lerakó megvalósítására és mezıgazdasági illetve egyéb termelési célra alkalmatlan. A beruházás megvalósításáért felelıs személyek szakmai tájékoztatókon vettek részt, mőködı telepeket kerestek fel. A
szervezı munka során - a támogatási rendszerre tekintettel - több település vezetıit is felkeresték a város képviselıi, így sikerült bevonni Kondoros, Kardos, Örménykút, Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony - késıbbiekben csatlakozott - települések önkormányzatait a térségi hulladéklerakó megvalósításába. Gyomaendrıd megkereste Szarvas és Csabacsőd települések önkormányzatait az esetleges csatlakozás kapcsán, de azok nem kívántak csatlakozni a térségi
szilárd kommunális hulladéklerakó megvalósításához. A hulladéklerakó megvalósításának
tervezési feladataival, szakmai anyagok elkészítésével a Békés Mérnök Kft-t bízta meg Önkormányzatunk. A beruházás nagyságrendje 26.993 fıre 415 millió forintos beruházást jelent,
mely megosztható település illetve lakónépesség arányában. A saját forrás biztosítása kapcsán
a megosztás lakónépesség arányában történt. A céltámogatásról szóló 1997. évi CXXXI tv.
alapján az Önkormányzatok támogatása 40%, mivel esetünkben térségi beruházásról van szó,
ezért minden település +10% támogatásra jogosult, továbbá az ezer fıt el nem érı települések
esetében ez a támogatás további +10%-kal nı. Rámutatott, a lerakótelep megvalósításához,
illetve mőködtetéséhez társulás létrehozása szükségeltetik.
Majd felkérte Dr. Cserei Pál urat, ismertesse a létesítmény mőszaki adatait.
Dr. Cserei Pál a Békés Megyei Környezetvédelmi Kft ügyvezetıje, a hulladéklerakó tervezıje bevezetıjében elmondta, Magyarországon évente 80 millió tonna hulladék képzıdik, ebbıl
4-5 millió tonna a kommunális hulladék, melynek elhelyezése kezdetleges és mőszakilag nem
megoldott telepeken történik. A lerakók 90-95 %-a mőszaki védelem nélküli, környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan.
Kiemelte, a kommunális hulladéklerakó megvalósítása kapcsán fontos a regionalitás, mivel a
térségben közel 30 ezer fı él, és tömörítve 650 tonna hulladék keletkezik egy év alatt.
Gyomaendrıd jelenleg mőködı hulladéklerakója védelem nélküli.
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Tájékoztatásként elmondta, beruházók a térségi kommunális szilárd hulladéklerakó tervezési
feladataival a Békés Mérnök Kft-t bízták meg. A megbízásnak megfelelıen elkészült a környezeti hatástanulmány, mely környezetvédelmi engedélyt kapott, s azt követıen benyújtásra
került az építéshatóság felé építési engedély iránti kérelem.
Az elıkészületi munka elsı fázisa az építési terület megjelölése volt környezetvédelmi és
gazdasági szempontok figyelembe vétele mellett. Elsıként a jelenleg is üzemelı hulladéklerakót - ami korábban bányagödör volt - kívánta a város vezetése továbbfejleszteni - úgynevezett
gödör feltöltéses technológia alkalmazása mellett -, hiszen a lerakó aljzatszigetelése megfelelı, azonban a csurgalék-, csapadékvíz győjtése, valamint a kiegészítı épületek elhelyezése
nagy mőszaki- és költségteherrel lett volna elkészíthetı. Emiatt a bányagödör melletti 14,6 ha
nagyságú terület került kijelölésre - melybıl 3 ha nyúlik bele a régi bányagödör területébe -,
ahol úgynevezett dombépítéses technológia kerülne alkalmazásra. Az említett terület több
magánszemély és egy szövetkezet tulajdonát képezi, ezért a Polgármesteri Hivatal megállapodott az érintett tulajdonosokkal a földtulajdon megvásárlásában.
A kijelölt összes területbıl 6 ha-on kerülne megvalósításra a szigetelt depónia három ütemben. Az I. ütem: 2,2 ha-on, II. ütem: 2,4 ha-on valósulna meg, míg a III. ütemben megvalósuló
2 ha maradna tartalék területként a késıbb kapcsolódó beszállítók fogadására. Így európai
színvonalú hulladéklerakó és hulladékkezelı mő valósulna meg Gyomaendrıdön. Az újonnan
épülı hulladéklerakó nem a földfelszín alatt, hanem fölött létesülne, továbbá megépítésre kerülnének a hulladék kezeléshez szükséges kiegészítı építmények. A lerakó építésével párhuzamosan meg kell kezdeni a szelektív hulladékgyőjtés koncepciójának tervezését is, hiszen a
hulladékban sok hasznosítható anyag van. Gyomaendrıdön viszont csak a térségi hulladéklerakó megépítése van napirenden, mely 55 évig tudja majd befogadni a térség hulladékát, ezen
idıtartam azonban a szelektív győjtés beindulásával 60-70 évre is módosulhat.
Hangsúlyozta, a hulladéklerakó olyan mőszaki alappal készül, amelyekbıl szennyezıdés, terhelés nem kerülhet vízbe, levegıbe szabályos üzemeltetés - a lerakott hulladék napi betakarása, tömörítése - mellett.
Dr. Dávid Imre polgármester fontosnak tartotta kiegészíteni Dr. Cserei Pál úr tájékoztatóját,
miszerint a térség szilárd kommunális hulladékának a lerakóba történı szállítása nem a városon keresztül történne, hanem a Hunya - Gyomaendrıd közötti összekötı úton - melyhez szükséges a hiányzó szakasz megépítése.
Majd kérte a Képviselı-testület tagjait és a közmeghallgatáson megjelenteket, amennyiben
kérdésük van a beruházás kapcsán, úgy tegyék azt meg.
Kovács Attila képviselı a hulladéklerakó védelmi rendszerérıl kért bıvebb felvilágosítást.
Dr. Cserei Pál a Békés Megyei Környezetvédelmi Kft ügyvezetıje, a hulladéklerakó tervezıje a védelmi rendszerrel kapcsolatban feltett kérdésre válaszként elmondta, a hulladéklerakó,
kezelı mő legfontosabb része a depónia, ahol a lerakás történik. A lerakó európai színvonalú
szigeteléssel készül - mely mőszaki követelményeit kötelezı betartani, nem a tervezıtıl illetve az anyagi lehetıségektıl függ.
A tervezı munka elsı lépésében - több fúrással - megvizsgálásra került a talajmechanika. A
vizsgált terület II. építési osztályba tartozik, melynek megfelelıen a talajegyengetés és tömörítés után 20 cm ásványi szigetelı anyag - agyag - kerül leterítésre és tömörítésre. Ezt követıen
kerül lehelyezésre 2 mm névleges vastagságú - sav- illetve lúgálló, nagy szilárdságú - HDPE
fólia, melyet 25 cm kavics szivárgó és geotextilia véd.
A depónia rézsőfelületeinek (1:2-es rézső 15 m-es magasságú) szigetelését egy réteg 2 mm
névleges vastagságú HDPE szigetelı fólia biztosítja majd.
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A felsı lezáró szigetelést kiegyenlítı földréteg, ásványi anyag szigetelés, geotextília, 25 cm
vastag homokos kavics szivárgóréteg és 30 cm vastag füvesített humuszos talaj biztosítja
majd.
A csurgalékvíz összegyőjtését a depónia aljzat árkos rendszerő kialakítása, illetve annak
mélyvonalaiban elhelyezett győjtıdrének, valamint a fenékszintnek a határoló töltés irányába
történı lejtése teszi majd lehetıvé.
A depónia feltöltése szakaszosan történik majd, így a felületen átszivárgó csurgalékvíz és a
betöltetlen szigetelt felületrıl a csapadékvíz elkülönítı szabályzó rendszer segítségével győjtıaknába kerül, ahonnan olajfogó és homokfogó mőtárgyakon keresztül a csurgalékvíz medencébe kerül. A csurgalékvíz medence kettıs szigeteléső, vízzáró betonból készült mőtárgy,
amely befogadja majd a gépkocsi mosó, az abroncsmosó, a konténermosó, a komposztáló
terület és az egyéb szennyezett területek vizeit is.
A biogáz összegyőjtésére és ártalmatlanítására a depóniában elhelyezett győjtı kutak, győjtı
vezetékek, szabályozó aknák, fıgyőjtıvezeték, kompresszor és lefáklyázó szolgál, amely a
beruházás I. ütemében valósul meg. A megfelelı mennyiségő biogáz termelést követıen a
hasznosító rendszer kiépítésére (szociális és kiszolgáló létesítmények főtése, melegvízellátás)
kerül sor. Jelentıs biogáz képzıdés a hulladéklerakás megkezdését követı 4-5 évben várható
és a hulladéklerakás befejezését követıen még 5-6 évig eltart.
A csapadékvíz elvezetı rendszer feladata lesz a szennyezéssel nem érintett, hulladéktöltéssel
még nem érintett kiépített depónia területek csapadékvizeinek összegyőjtése és tárolása - vasbeton medencében.
A hulladéklerakó esetleges környezeti terheléseinek mérésére a hulladékdepónia körül elhelyezett 4 db és a komposztáló terület mellett kiépített 1 db talajvízfigyelı kút szolgál.
A biogáz képzıdés megkezdıdésének ellenırzését elsı alkalommal a hulladéklerakás megkezdését követı egy év elteltével, majd azt követıen évente egy alkalommal - a fáklyázás
megkezdéséig - kell elvégezni a metán komponens mérésével.
A hulladéklerakó területén veszélyes hulladék tároló is kialakításra kerül, ahonnan a veszélyes
hulladék (szárazelemek, akkumulátorok, fel nem használt gyógyszerek, fáradt olaj,
növényvédıszer maradványok és göngyölegei, maradék festékek és lakkok, illetve csomagolóeszközei, fénycsövek, izzók…)évente egy alkalommal elszállításra kerül az engedéllyel rendelkezı ártalmatlanító telepekre.
Kiemelte, a lerakó területérıl szabályos mőködés - napi hulladék takarás - mellett nem kerülhet ki hulladék. Ha azonban a mőködésben hiányosságok következnének be, a hulladék kikerülését megakadályozza a területet körülvevı 3 - 3,5 m magas védıháló, illetve a 15 m szélességben telepített erdısáv.
Sipos Tas Töhötöm kérdésként vetette föl, a szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos többletköltségek (kukák vásárlása lakásonként, szállítási költség növekedés) mennyiben terhelik
majd a lakosságot; illetve a biogáz égetéssel együttjáró bőz elkerülhetı lesz-e az új technológiával?
Dr. Cserei Pál a Békés Megyei Környezetvédelmi Kft ügyvezetıje, a hulladéklerakó tervezıje válaszában kifejtette, Békéscsabán már mőködik a szelektív hulladékgyőjtés, amely mőszaki bázisainak elıteremtése plusz forrásokat igényel; az azonban nem a lakosságot terhelte,
hanem pályázati rendszerbıl; míg a kezelı épületek (utóválogató, bálázó) megvalósításának
költségei állami illetve megyei pénzalapokból történı forrásigényléssel kerültek biztosításra.
Tájékoztató adatként elmondta, a szelektív hulladékgyőjtés kezdetben veszteséges - mivel az
árbevétel nem fedezi a költségeket -, ez azonban csak a közvetlen költségekre vonatkozik. 5 10 évnek el kell telnie ahhoz, hogy a hulladék értékesítésbıl származó bevétel a közvetlen
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költségeket fedezze. Azonban a közvetett költségeket is figyelembe kell venni: tisztább lesz a
környezet, veszélyes anyagok nem kerülnek a kommunális hulladékok közé, ezáltal kevesebb
lesz a megbetegedés.
Rávilágított, a szelektív hulladékgyőjtés azonban nem mőködik a lakosság teherviselése nélkül, amely ugyan nem pénzbeni terhet jelent, hanem idıbeni túlmunkát; de mint mindent a
családban kell elkezdeni.
Majd ismételten visszautalt a békéscsabai tapasztalatra, ahol a szelektív hulladékgyőjtés miatt
nem emelkedett a közszolgáltatás igénybevételének díjtétel.
Válaszolva a kérdés második felére a biogáz bőzhatásával kapcsolatban elmondta, biogáz (és
mérges gáz) csak nem megfelelı hulladékkezelés során kerülhet ki a depóniaból; mivel a biogáz győjtése elsısorban szívással mőködik, a kompresszor szívja ki azt depóniából.
Nótári József kérdésként vetette föl: a város nem tudja elkerülni a hulladéklerakó létesítését?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszként elmondta, az össz beruházás költségének 414.500.000.- Ft - 50 %-a (ami magában foglalja a telep kialakításának és a szükséges technikai berendezések költségét is) állami támogatásból kerülne biztosításra, 30 % egyéb pályázati
lehetıségekbıl biztosítható, míg a fennmaradó 20 %-ot kellene a beruházóknak saját forrásból
biztosítani. A hulladéklerakó létesítését azonban nem kerülheti el a város, mivel a jelenlegi
lerakóba a korábban kiadott engedély szerint tovább nem folytatható a lerakás - az engedélyezett mennyiség kétszerese került elhelyezésre. A lerakó környezetvédelmi mőszaki védelemmel nem rendelkezik, a jelenlegi helyzet tőrt állapotnak tekinthetı. Abban az esetben, ha
szakhatóság ellenırzést folytatna a telepen, az ott tapasztaltak alapján bírságot róna az Önkormányzatra, amit le kellene rónia és amellett új telep kialakítását is meg kellene kezdenie.
Így tehát célszerő új hulladéklerakó létesítése - melyet most az állam is támogat. A beruházáshoz szükséges pénzeszköz 3 év alatt kezelhetı, elsı évben a terület megvásárlása, körbekerítése és körbefásítása a feladat, míg a következı két év feladata a telep létesítése.
Tájékoztatásként elmondta, a térségben Sarkadon és Gyomaenrıdön létesítendı térségi kommunális szilárd hulladéklerakó környezeti engedélyeztetése van folyamatban.
Kovács Gábor egyetértett azzal, hogy európai színvonalú telep kerül majd kialakításra, azonban aggályát fejezte ki a városban élı emberek életvitele és viselkedési szokásai miatt - ami
nem európai színvonalú.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a Kovács Gábor által megfogalmazottakkal, azonban
hangsúlyozta a kezdeti lépések megtételének és a pedagógusok, a szülık, a társadalom nevelı
munkájának szükségességét.

Ezt követıen további hozzászólás és módosító indítvány nem lévén kérte a jelenlévıket szavazzanak a "Gyomaendrıd város területén megvalósuló kommunális hulladéklerakó pályázatának benyújtása" tárgyú elıterjesztésben foglalt határozati javaslat vonatkozásában.
Az érintettek 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a beterjesztett határozati javaslatban
foglaltakat és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1999. /I.28./ Kt. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a térségi szilárd kommunális
hulladéklerakó közös beruházásban való megvalósításával. A tervezett fejlesztés megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében céltámogatási és az egyéb elkülönített állami pénzalapok felé pályázatokat kell benyújtani.
A Képviselı-testület egyetért a "cél" támogatással megvalósuló 414.480.000.Ft összköltségő térségi kommunális hulladéklerakó megépítésével. A saját forrásként megjelölt 124.748.000.- Ft-ot a beruházási adatlapban szereplı ütemezésben a költségvetési rendeletében biztosítja.
A Képviselı-testület a pályázatokkal kapcsolatos intézkedésekre, illetve a benyújtandó pályázatok aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı:
Felelıs:

A céltámogatási pályázat benyújtására 1999. február 02.
A további pályázatok esetében a kiírásoknak megfelelıen.
Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester úr megköszönte a képviselık és az
érdeklıdık részvételét, hozzászólásaikat és a közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Tótka Sándor
hitelesítı
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