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Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő- testülete nevében

a polgármester által összehívott,

2009. október 16-án (pénteken)

du. 17.00 órai kezdettel megtartott

falugyűlésének

Jegyzőkönyve

Napirend:

Napirend: 1., A szeméttelep és környékének állapota

- megoldási javaslatok a kertészetekben keletkező zöldhulladékok legális
elhelyezésére

- tájékoztató az illegális hulladéklerakás jogkövetkezményeiről

    2., Tájékoztató a 2009. év megvalósult és folyamatban lévő pályázatairól (TPEA,
TEKI, DAOP)

3., Egyebek



Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében a polgármester által
összehívott, 2009. október 16-án (pénteken) du. 17,00 órakor tartott falugyűlésén.

Az ülés helye: Faluház

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző
Szilágyi Tamás ATIKÖTEVIFE
Reith Imre A.S.A. Kft ügyvezetője

22 fő lakosság köréből megjelent választópolgár

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
A szeméttelep és környékének állapota Forgó Henrik polgármester
- megoldási javaslatok a kertészetekben keletkező Szilágyi Tamás
  zöldhulladékok legális elhelyezésére Reith Imre
- tájékoztató az illegális hulladéklerakás jogkövetkezményeiről

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte az ATIKÖTEVIFE részéről megjelent Szilágyi Tamás urat,
Reith Imre urat az A.S.A Kft ügyvezetőjét és a megjelent helyi lakosokat. Sajnálatát fejezte ki amiért ilyen
kevés érdeklődő jelent meg, véleménye szerint akiket ez konkrétan érint, gondolt itt a kertészeti
tevékenységet folytató őstermelőkre, vállalkozókra, akiknél nagyobb mennyiségben keletkezik a
zöldhulladék,  nem jöttek el. Elmondta, hogy a falugyűlésen nem arról lesz szó, hogy lehet-e szemetet
hordani a falu határában lévő szeméttelepre vagy sem, mert arra egyértelműen az a válasz, hogy nem, mivel
egy bezárt szeméttelepről van szó. Elmondta, hogy egy alkalommal engedélyezett szemetes föld
beszállítását, hogy az a szeméttelepen lévő hulladékok (papír, műanyag szatyrok, stb.) szél általi elsodrását
csökkentse.  A  falugyűlés  célja  az,  hogy  a  lakosok  kapjanak  tájékoztatást  arról,  hogy  a  törvény  be  nem
tartása milyen következményekkel jár. Amíg a községben termelést folytatnak, addig keletkezik
zöldhulladék. A Felgyőn átadásra került szeméttelepre beszállítandó zöldhulladék mennyisége korlátozott.
Elmondta, hogy az önkormányzat ebben az évben kb. 1,5 millió forintot költött a szeméttelep
rendezésére, azonban előre láthatólag az önkormányzat jövő évi költségvetéséből már nem tud ekkora
összeget biztosítani erre a feladatra. Hangsúlyozta, hogy mivel egy bezárt szeméttelepről van szó, így
amennyiben oda a jövőben is történik szemétlerakás, azért a hatóságok büntetést szabnak ki az
önkormányzatra. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor az önkormányzat kénytelen lesz a büntetést tovább
hárítani a szemetet oda lerakókra.

Szilágyi Tamás: Hangsúlyozta, hogy az elmondottakat nem a polgármester úr találta ki és ez a jogszabályi
előírás nemcsak Csanytelekre vonatkozik, a kistelepülések ez év júliusától nem fogadhatnak a lerakókon
hulladékot. Itt a környéken a Hódmezővásárhelyi, Szegedi és a Felgyői hulladéklerakó területére lehet
zöldhulladékot elhelyezni. Elmondta, hogy az ATIKÖVIFE munkatársai augusztus közepén végeztek
ellenőrzést a település bezárt hulladéklerakóján és megállapították, hogy folyamatosan van behordás oda.
A kistelepülések hulladék lerakói azért vannak bezárva, mert nincs szigetelésük és bármikor
kigyulladhatnak illetve elszennyezheti a talajvizet. Kifejtette, hogy az ATIKÖVIFE nem azt fogja vizsgálni,
hogy ki hordta oda a szemetet, hanem azt, hogy történt-e lerakás és amennyiben azt állapítja meg, hogy
igen, akkor az önkormányzatot fogja megbüntetni, amiért nem akadályozta ezt meg.

Reith Imre: Elmondta, hogy remélte itt lesznek a kertészek, akik mezőgazdasági termelést folytatnak és
meg tudják beszélni a hulladéklerakással kapcsolatos problémákat.



Bernáth János: Technikailag megoldható-e, hogy másik kocsival, pl. egy önrakodóssal, szállítsák el a
zöldhulladékot, mint amivel a háztartási szemetet?  Véleménye szerint legnagyobb probléma a hulladék
kocsiba rakása.

Reith Imre: Válaszában elmondta, hogy az A.S.A Kft-nek önrakodós gépkocsija nincs, de ha a lakosok
összedolgoznak, akkor ez a probléma kezelhető. A gradánnal kapcsolatban utána járt, hogy mit lehet
kezdeni ezzel az anyaggal. A gradánt meg kell tisztítani a madzagtól és a fóliától, a tisztítás után nagyobb
tételt át tud venni minimális szállítási költség fizetése és igazolás kiadása mellett, a zöld hulladékot is meg
kell  szabadítani  a  madzagtól  és  nagy  tételben  (30-40  m3)   azt  is  el  tudja  szállíttatni  és  csak  a  szállítási
költséget kell megfizetni a lerakást nem. Fólia esetében az a fólia, amelyik még nyúlik az újra
hasznosítható, az a fólia azonban amelyik törik az szemét, azt senki nem veszi át.

Bernáth János: Minden egyes szemétlerakónak így kell kezelni-e a hulladékot?

Reith Imre: Lehet minden hulladékot háztartási hulladékként is kezelni, de ennek a szállítási költsége
jóval magasabb, tonnánként 9.000,-Ft.

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy beszélt a Felgyői Hulladéklerakó telep üzemeltetőjével és
oda Csanytelekről nem lehet szemetet beszállítani csak abban az esetben ha Felgyői vagy Csongrádi
vállalkozó viszi akinek van beszállítási engedélye. A Felgyő Hulladéklerakó tudomása szerint nem
rendelkezik azokkal az engedélyekkel, amelyek lehetővé teszik oda a zöldhulladék lerakást. Kifejtette, hogy
a környező települések hulladékszállítási díjait összehasonlítva Csanyteleken a legalacsonyabb a díjtétel.

Szilágyi Tamás: A hulladéklerakókat arra kívánják kényszeríteni, hogy a dombra lerakott szemét
mennyisége csökkenjen, előírják, hogy ne hordjanak oda olyan hulladékot ami még hasznosítható. Minden
településnek kötelezettsége hulladékgazdálkodási tervet készíttetni, melyben szerepeltetni kell, hogy milyen
módon kívánják a keletkezett hulladékot elhelyezni.

Németh Sándor: Véleménye szerint lehet beszélni a hulladékgazdálkodási tervről, azonban amíg a
lakosság nincs rákényszerítve a hulladékgazdálkodásra addig nem tartják be az abban foglaltakat.

Györgyiné Mészáros Erzsébet: Amiből a gradán készül az nem veszélyes anyag. Van arról tudomása,
hogy van egy olyan cég, aki darálja a gradánt és trágyaként szétszórják a földeken, tehát nem veszélyes
hulladék.

Reith Imre: Elmondta, hogy azért foglalkozott a gradán hasznosításával, mert információja szerint
jelenleg nem lehet a szántóföldön szétszórni, azonban van lehetőség a hasznosításra, de csak a tisztított
gradán esetében.

Györgyiné Mészáros Erzsébet: Amikor megkérdezte a Polgármesteri Hivatalba, hogy hova vigyék a
zöldhulladékot azt a választ kapta, hogy az uborkát vigye oda egy birkákat tartó emberhez, azok majd meg
fogják enni, egy másik uborka termelő így tett. Ők azonban megoldották, ástak egy nagy gödröt és abba
beletették szárastól, mindenestől az uborkát, pár év múlva abból tökéletes komposzt lesz, másnak is ezt
javasolta. Elmondta továbbá, hogy kapott olyan információt, hogy vidékről szervezetten hordják a
szemetet ide a lerakóba, ezt Ő le is fotózta, azonban ezzel a problémával egyetlen hatóság sem fogadta.
Vagy megengedjük bárkinek a lerakást vagy senkinek sem.

Forgó Henrik polgármester: Valóban hordtak oda földet a szemét letakarására de az szemetes föld volt,
mint korábban elmondta.

Szilágyi Tamás: Ha saját földterületen a növényi szárat elássák azért a hatóságok nem büntetnek, de ott
is csak a madzagtól megtisztított szárat érdemes elásni, mert csak az bomlik le. Elmondta továbbá, hogy a
fotókkal Őket (ATIKÖVIFE) biztosan nem kereste, pedig ők az illetékesek ez ügyben.



Forgó Henrik polgármester:  Tájékoztatásul elmondta, hogy a jövőben a szeméttelepre kamerarendszer
felállítását tervezi, ennek megvalósulásáig a helyi Polgárőr Egyesület és a Rendőrség ellenőrzi járőrözése
során az illegális szemétlerakást.
Külön kiemelte a 2009. évi TPEA pályázati programot, melyben az önkormányzat 2.400 e Ft támogatást
nyert a Csongrád Megyei Közgyűlésről az önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia – racionalizációs
programjával összefüggő megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A tanulmány 2009. szeptember 30-ig
elkészült. Ismertette a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál megvalósult, a Napközi Otthonos
Óvoda felújítása, bővítése, és a Szent László Általános Iskola ablakcseréje és hőszigetelése beruházásokat.

Megköszönte a falugyűlésen megjelentek részvételét, s mivel  további hozzászólás, észrevétel nem történt,
a falugyűlést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyző


