JEGYZŐKÖNYV KIVONAT
Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június hó 20-án a Városháza Báthory-termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Kiss Attila polgármester, dr. Cs. Varga László alpolgármester, Bertalan János,
Bodnár Margit, Czeglédi János, Csóka Imre, Dombi Imre, Gacsóné Varga Erzsébet, Kovács
Attila, dr. Nagy Imre, Pápista Imre, Sőrés István képviselők.
Az ülésről távolmaradt: Fórizs László alpolgármester, Kathiné Juhász Ildikó, Nagy Zoltán
képviselők.
A napirendek tárgyalásán részt vesz: Koláné dr. Markó Judit jegyző, dr. Szathmári Anita
aljegyző, Szász Andrea, Uzonyi Imre, Tóth Tamás osztályvezetők, dr. Lovas Tamás városi
főorvos, Berta István vezető főtanácsos, Uzonyi-Tóth Anita, Gajdán Viktor a Városfejlesztési
és Műszaki Osztály munkatársa, dr. Kovács Erzsébet jogi ügyintéző, Kiss Antal a Bocskai
István Általános Iskola igazgatója, Töviskes Magdolna a Szociális Szolgáltatási Központ
vezetője, Erdős Imréné a Kincskereső Óvoda vezetője, Leleszné Sveda Klára a Csillagvár
Óvoda vezetője, dr. Ficsor László a Hajdúböszörményi Járási Hivatal vezetője, Papp István a
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Bodnár János a
Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület titkára, Gulya Mátyás a Hajdúböszörményi
Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke, Gerő Ildikó, Balogh Gyula és Tündik Zsuzsanna
a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársai, Németh István a Hajdúböszörményi
General Electric igazgatója, György István a Hajdúböszörményi General Electric munkatársa,
Erdős András az ESZ-V Kft. ügyvezetője, Szekeres Gyula a Hajdúsági Múzeum igazgatója,
Kerekes Ferenc a Mátrix Audit Kft. képviseletében, dr. Csorján Balázs a Hajdúböszörményi
Ipari Park Kft. képviseletében, dr. Józsa Lajos, dr. Papp Erzsébet házi gyermekorvosok,
Balogh László helyi lakos.
(…)
N A P I R E N D:

Polgármesteri jelentés a nyílt ülésen hozott, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

(…)
2.

Környezeti állapotjelentés
Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető

( …)
2. napirend: Környezeti állapotjelentés
Kiss Attila polgármester: Köszöntöm Németh István igazgató urat a GE részéről, illetve
György István urat.
Bertalan János bizottsági elnök: A Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ülésén több mint 1 órán át tárgyaltuk a jelentést. Szakmailag nagyon jól összeállított az anyag.

A bizottsági ülésen a kármentesítésekről is szó volt. Az volt a bizottság véleménye, hogy a
rendelkezésre álló, szakmailag legkorszerűbb eljárások szerint történik a kármentesítés.
Amerikai tudósok is dolgoznak azon, hogy még jobb legyen a kármentesítés eredményessége.
Ez azt jelenti, hogy még mindig van lehetőség jobban csinálni. Az írott határozati javaslatot
támogatjuk.
Kiss Attila polgármester: Kérdezem Móricz Anikó előterjesztőt, illetve Németh István
igazgató urat, hogy kívánnak-e most szólni?
Móricz Anikó a Városfejlesztési és Műszaki Osztály munkatársa: Ha lesz kérdés, arra
válaszolok.
Németh István a Hajdúböszörményi GE igazgatója: Többször végigtárgyaltuk már ezt. GE
Hírlevélben ismertettük a témát a lakosokkal és minden érintettel, most kiegészíteni nem
kívánjuk az előterjesztést. Ha bármi kérdés van, szívesen állunk rendelkezésre.
Kiss Attila polgármester: Egy nagyon szépen összeállított anyag van előttünk, méltó a dolog
fontosságához. Hajdúböszörményben a környezeti állapotjelentés az általánoshoz képest is
fontosabb, hiszen jelenleg is három olyan beruházásunk zajlik, melyek kifejezetten környezeti
állapot javítást, fejlesztést céloznak meg. Az egyik a szennyvíz kármentesítés, az úgynevezett
BMKO, a szeméttelep rekultiváció, a szelektív hulladékszállítás bevezetése a teljes hajdúsági
térségben. A csapadékvíz elvezető csatornának sem kevésbé fontos a környezeti szempontból
várható hatása. A közelmúltban értesültünk arról, hogy a szennyvíz pályázatunk kapcsán
közel 200 millió Ft-os kiegészítő támogatást nyertünk el, az eredeti 3,4 milliárd Ft-os
támogatáshoz, így a pályázat befejezését tudjuk egy kicsit megtámogatni és lehetőség szerint
a böszörményi lakosok számára valamiféle könnyítést adni ebben a programban.
Bertalan János bizottsági elnök: A jelentés nem kizárólag a GE problémára redukálható, ez
egy teljes körű jelentés a környezeti állapotról. Minden környezeti elemmel kapcsolatban
megvannak benne a kritikák, a hatósági előírások. Nemcsak tárgyaljuk, hanem minden
lakossal meg is ismertetjük ezt a témát, a honlapon közzé lesz téve a teljes anyag.
Csóka Imre képviselő: A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatban elég jó eredmények
születtek, de a lakosság panaszkodik, hogy a Báthory és Kemény János körúton a
megnövekedett forgalom miatt a lakó ingatlanjaik megrepedhetnek. Ezek útalap nélkül
készült utak, a Kemény János körút csak aszfaltozva lett. Minél előbb építse meg
Hajdúböszörmény a Dorogi út – Béke Tsz – Csillag Tsz mentén az elkerülő körutat,
pályázatot is nézni kellene ehhez, de saját erőből is meg kell valósítani, ha lehet.
A levegővédelem szempontjából fontosnak tartom a jövőben főleg a dűlő úti fásítás
folytatását, illetve minden talpalatnyi terület fásítását, ami alkalmas arra, gondolva a
felhagyott szőlőskertekre is. Van egy holdingunk, ami esetleg ebben is tud valamilyen szinten
közreműködni.
A szálló porral kapcsolatban, főleg a téli időszakban, a fűtés – gumi, műanyag égetésre
utalok. A közterület-felügyelőnek legyen figyelmeztető joga, hogy esetleg bekopogjon
azokhoz a házakhoz, ahol a kéményből egész komoly sötét füst száll fel.
A szennyvízelvezetésnél a kimaradt utcák becsatlakozását tartom fontosnak. Hosszú távon
külön kell választani a csapadékvizet, illetve a szennyvizet. Hajdúböszörmény város
szennyvíztelepe nem tudja kezelni a rázúduló esővíz mennyiséget. Fontosnak tartanám még a
csapadékvíz-elvezető rendszer komplexségét, ami kiteljesedhetne a Salgótarján utca elejével.
A városi fürdővel kapcsolatban fontos lehet a só kinyerése, akár „Böszörményi kristály”

néven is, abból a fáradt vízből, amit kiengedünk, és amivel a Brassó-eret terheli a város.
Hibás döntésnek tartom a 4551/1 helyrajzi számon található Békás-tó feltöltését. A halak,
teknősök, siklók nem lettek kimentve. A volt szennyvíztisztító mentesítése kapcsán figyelni
kellene a wolfram, illetve a molibdén koncentrációt.
A GE területén található szennyező források, hosszú távú kármentesítését az idők végezetéig
folytatni kell. Nagyon örülök annak, hogy a gyár nemcsak európai, hanem amerikai tudósokat
is bevont. Mennyire lehetne a szennyeződést szarkofágba helyezni úgy, hogy a később kötődő
anyagok bejuttatásával egy záró réteg jöjjön létre, hogy a szennyezési csóva ne terjedjen
tovább? Biztos lesz majd olyan ötlet, ami alapján, majd hosszú távon a talajból is kinyerhető a
szennyeződés. Az igazi cél az lenne, hogy nem földdel elfedni, hanem keresni azt a pályázati
lehetőséget a várossal közösen, hogy a molibdén trioxid és egyéb származékok kibányászását
folytatnánk. A GE részéről pozitív dolog, hogy úgy kezeli a kérdés, hogy valamilyen
eredményre jussunk. Az is eredmény, ha valamilyen szinten lokalizálni tudnánk a területet.
Attól félek, hogy ez hosszú távon sem megoldható, ezért bővíteném a munkacsoportot,
nagyobb külföldi erő, tapasztalat bevonásával.
Móricz Anikó a Városfejlesztési és Műszaki Osztály munkatársa: A zaj- és rezgésvédelemmel
kapcsolatban lehet, hogy az anyagból az tűnik ki, hogy nincs komolyabb probléma, ez inkább
a szórakozóhelyekkel kapcsolatos problémákat foglalja össze. A közlekedési zaj más téma.
Van az önkormányzatnak olyan lehetősége, hogy zajtérképet készítsen. Városi szinten ilyen
igény még nem merült fel, de ha problémás területek vannak, lehet pontszerű zajméréseket
végezni. Erre vonatkozóan is lehet a határozati javaslatba egy pontot beépíteni, hogy a
zajmérésekből megláthassuk, valós-e a lakosság jelzése.
Én is fontosnak tartom, hogy a dűlőutak mentén ne csak letermeljük a fasorokat, hanem
pótoljuk is azokat. Ilyen jellegű törekvése van is az Önkormányzatnak. Folytatni kell a
fásításokat, erre költségkeretet kellene elkülöníteni, ezt is javaslom egy pontként bevenni a
határozati javaslatba.
A szálló porral kapcsolatban elég részletes az előterjesztés, mely szerint a téli fűtés kapcsán a
szilárd tüzelőanyagok előtérbe kerülése fokozza a légkör szennyeződését. A közterületfelügyelőknek jelenleg nincs olyan joga, hogy a lakosokhoz becsengessenek és
figyelmeztethessék őket, hogy erősen füstöl a kémény és azt szüntessék meg.
Január 1-jétől a Járási Hivatalhoz került a háztartási tüzelőberendezések ellenőrzési joga,
illetve a levegővédelmi feladat. Bizottsági ülésen is felmerült, hogy a fűtési szezonban
akciókat kellene szervezni arra vonatkozóan, hogy figyeljük, kik azok, akik nem megfelelő
tüzelőanyaggal tüzelnek. Erre az Önkormányzatnak intézkedési jogköre nincs, ez a Járás
hatáskörébe tartozik.
A sósvíz tározóval kapcsolatban, a só kinyerés már felmerült a tavaly évben is. Lehet, hogy
érdemes lenne vizsgálni ennek a technológiai eljárását, azonban gyors megoldást a Brassó ér
állandó vízfolyássá nyilvánítása jelentene. Ezzel kapcsolatban megindultak az
engedélyeztetési eljárások, melynek sürgetésére lenne szükség, nehogy a termálvíz
felhasználás korlátozásra kerüljön.
A Békás-tó feltöltése kapcsán elég sokféle vélemény született már. Május végével a Zöld
Ember Kft. elvégezte a hüllők, békák kitelepítését. Nem tudunk arról, hogy ott teknősök, vagy
más veszélyeztetett állatok lennének. A Zöld Kör is bevonásra került a kitelepítés kapcsán,
esetleg megkérjük őket, hogy vizsgálják felül, valóban kitelepítésre került-e minden.
A BMKO kapcsán tényfeltárás történt, beavatkozási tervünk van. A molibdén koncentráció
csökkentésére mindenképp komoly figyelmet fogunk fordítani, hiszen erről szól maga a
kármentesítés. A szennyezett iszap, földtani közeg kitermelése meg fog történni, illetve a
viszonylag szűk területre korlátozódó talajvíz szennyezettség is megszüntetésre fog kerülni.
A GE-vel kapcsolatos észrevételre kérem, hogy igazgató úr válaszoljon!

Bertalan János bizottsági elnök: Csóka Imre képviselő úr nagy felelősséggel állapított meg
dolgokat, a légszennyezés témakört különösen erősíteném. Vannak olyan paraméterek,
melyek 40%-os túllépést jelentenek a szabványhoz képest. A füstölés nem tudjuk, hogy mi,
erre nagyon oda kell figyelni, meg kell vizsgáltatni, hisz tudjuk, hogy elég sok légzőszervi
probléma van Hajdúböszörményben.
Kiss Attila polgármester: A határozati javaslatban kiegészítésként ezt megfogalmazom.
Németh István GE hajdúböszörményi gyárának igazgatója: Most egy mérföldkőhöz értünk, a
GE benyújtotta a hatóságok felé a téma tényfeltáró záró dokumentációját, valamint egy
beavatkozási tervet.
A záró dokumentum, a beavatkozási terv teljesen komplex, az összes szennyező forrásra
kiterjed. A beavatkozási terv az elérhető legjobb technológiákat alkalmazza. Ahhoz, hogy ezt
meg tudjuk csinálni, a világon fellelhető, legjobb szakembereket vettük igénybe.
Csóka képviselő úr felvetésére válaszolva, miszerint a csóvát kellene valahogyan megállítani,
az egész anyag kifejezetten arra koncentrál, hogy állítsuk meg a csóvát és hogyan állítsuk
meg.
Kiss Attila polgármester: A városvezetők egy részletes bemutatót láthattak a GE részéről. Azt
gondolom, hogy nagyon alaposan és precízen végig gondolták, szorosan együttműködnek
többek közt a Környezetvédelmi Felügyelőséggel. Bízom benne, hogy ez a dolog rendeződik
mindannyiunk érdekének megfelelően.
Csóka Imre képviselő (ügyrendi): Zajtérképet kell készíteni a körutakkal kapcsolatban is.
Kiss Attila polgármester: Ez nem ügyrendi felvetés volt.
Móricz Anikó javasolt egy kiegészítést, illetve Bertalan János képviselő úr javasolta, hogy a
szilárd tüzelőanyagok vizsgálatára, kezelésére valamit dolgozzunk ki, ha kell, akár a Járási
Hivatallal vagy bármelyik szervvel közösen, gumicsizmát ne égessen senki. Erre valamiféle
eljárást, vagy szankcionálási lehetőséget találjunk ki! Ezekkel a kiegészítésekkel együtt
teszem fel szavazásra az írott határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 12 jelenlévő képviselőjéből 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12
képviselő igennel szavazott, meghozva ezzel az alábbi határozatot:
165/2013.(VI.20.) Önk. számú
HATÁROZAT
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ban
biztosított jogkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében a „Környezeti
állapotjelentés” című előterjesztést megtárgyalta, és a 2012. évre vonatkozóan a környezeti
állapotjelentést elfogadja.
I.

Felkéri a Városfejlesztési és Műszaki Osztály vezetőjét, hogy az előterjesztés I. számú
mellékletének közlésével a helyi médián keresztül tájékoztassa Hajdúböszörmény város
lakosságát a város környezeti állapotáról.

Határidő: 2013. július 15. (a lakossági tájékoztatás közléséért)
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
II.

Az intézkedési terv alábbi feladatait fogadja el:
1. A fűtési szezon elején a FŰTESZ bevonásával idei évben is tájékoztatni kell a
lakosságot a helyes tüzelési technikákról, valamint fel kell hívni a figyelmet a
hulladékégetés és a nem megfelelő tüzelőanyagok használatának káros
következményeire, a fűtés megkezdése előtt szükséges vizsgálatokra, a hatósági
szankciókra.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
2. Levegőminőség mérőpont(ok) kialakításával kapcsolatosan a pályázati lehetőségek
nyomon követése témában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
3. Város Fürdő szennyvízelvezetése kapcsán a további vízszennyezési bírságok és a
termálvíz felhasználás esetleges korlátozásának elkerülése érdekében a
Városgazdálkodási Kft. a befogadó Brassó ér északi ágának állandó vízfolyássá
minősítése érdekében folytassa le a szükséges eljárásokat. A témában tájékoztatást
kell készíteni az októberi képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2013.október 18
Felelős: Gulya Mátyás a Városgazdálkodási Kft ügyvezetője
Tóth Tamás osztályvezető
4. A Rendezési Tervben rögzíteni kell a felügyelőség 90/26/2011. számú határozatában
előírtaknak megfelelően a vízbázissal érintett területeken az építési korlátozásokat.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
5. A vízbázis állapotát évente felül kell vizsgálni - a felügyelőség 90/26/2011. számú
határozatának megfelelően - és felülvizsgálatáról szóló értékelő jelentést a
Polgármesteri Hivatal és a Felügyelőség részére meg kell küldeni.
Határidő: 2013.október 30.
Felelős: Will Csaba ügyvezető a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
6. A GE Hungary Kft gyárának területén és környékén lévő felszín alatti vízszennyezés
ügyében Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának folyamatos tájékoztatása, az
illetékes hatóságokkal rendszeres egyeztetés a szennyezés minél előbbi felszámolása
érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Attila polgármester

Tóth Tamás osztályvezető
7. A GE Hungary Kft gyárának területén és környékén lévő felszín alatti vízszennyezés
ügyében készült beavatkozási terv kapcsán a felügyelőség által kiadandó kötelezést
egyeztetni szükséges a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel, a témában előterjesztés
készítése a soron következő képviselő-testületi ülésre.
Határidő: a kötelezés kiadását követő képviselő-testületi ülés
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
8. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok begyűjtésére önkormányzati forrásból
gyűjtőnap szervezése.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
9. A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Műszaki Osztály vezetőjét, hogy az
Újvárosi utca – Kemény János körút kereszteződésben végeztessen zajmérést.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
10. A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Műszaki Osztály vezetőjét, hogy
vizsgálja meg a külterületi fásítás lehetőségeit. Amennyiben ezzel kapcsolatban
költségigény merül fel, készüljön előterjesztés a témában.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető
11. A Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal folytasson egyeztetéseket a szilárd
tüzelőanyagok felhasználása, illetve a hulladékégetés ellenőrzésének lehetőségeiről, az
esetleges szankciók alkalmazásáról.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Tóth Tamás osztályvezető

