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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2010. június 14-én 17 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Mucsi László elnök
Tabajdi Gábor biz. tag
Vincze Jánosné jegyzı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Mucsi László elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból 2 fı jelen van. Rokolya Nándor késıbb érkezik.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más
javaslat nem hangzott el.
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási terv véleményezésére
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Elıterjesztés a települési környezetvédelmi program véleményezésére
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási terv véleményezésére
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A korábbi helyi hulladékgazdálkodási terv 2008. évig volt érvényben. 2009. évben a
képviselı-testület arról rendelkezett, hogy meg kell rendelni a hulladékgazdálkodási tervet. A
2010. évi költségvetésbe ennek a költsége bele lett építve. Megversenyeztette a munkát, két
ajánlat érkezett be, és a RexTerra Kft. ajánlata volt a kedvezıbb, ezért ezt a céget bízta meg a
feladattal, amelyet határidıben teljesítettek. A helyi hulladékgazdálkodási tervet majd a
képviselı-testület rendelettel fogadja el. A bizottság véleményezése után beledolgoztatjuk a
módosításokat, kiegészítéseket, majd véleményezésre meg kell küldeni a Környezetvédelmi
Felügyelıségnek. A terv 6 évre készült el, 2016-ig lesz érvényben. Elég sok kérdést tettek fel,
adatokat kértek. Jogszabály elıírja, hogy mit kell tartalmazni a hulladékgazdálkodási tervnek,
ezeket beletették, lehet, hogy van olyan, hogy nem tényadat, csak tervadat szerepel, de akkor
is benne kell lennie a tervben.
Mucsi László elnök
Javasolta, hogy az anyagon haladjon a bizottság végig.
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Tabajdi Gábor biz. tag
Az 5. oldalon szerepel, hogy mi valósul meg, ez egy folyamat, nincs benne, hogy még mi
nincs megoldva a hulladékgazdálkodás területén, mi van hátra. Nem maradhat lefedetlen fehér
folt, hogy elkallódjanak a hulladékok, többféle hulladékgyőjtési, szelektálási lehetıség van
már. Van-e még olyan elıírás, amire nincs megoldás?
Vincze Jánosné jegyzı
Nem tud róla. Az inert hulladéklerakó itt helyben létrejött és mőködik, ez sincs más
településeken. Ez helyileg nem kötelezı. Ezt úgy is meg lehetett volna oldani, hogy
elszállítani máshová az inert hulladékot, ahol adnak róla igazolást, hogy átvették. Ez nekünk
jó, hogy itt helyben megoldott, de ilyen kötelezettségünk helyben nincs.
Más veszélyes anyagokkal pedig mindenki a saját vállalkozásával kapcsolatban el kell, hogy
tudjon számolni. Például egy vállalkozónak, autószerelınek az autógumival, kenıanyaggal el
kell tudni számolnia, hogy hova szállítja. Ez a mőködési engedélyhez kötelezı. Erre sincs
helyi kötelezettség.
Mucsi László elnök
Nem naprakész az anyag. A már megvalósult dolgokra, mint tervezettekre utal. Hiányolja
viszont Szank zöldhulladékának, a biológiailag lebomló hulladéknak a hasznosítását. Ne
kerüljön elszállításra, az itt keletkezı szerves anyag itt is hasznosuljon. A biogáz üzem is azt a
célt szolgálná, hogy helyben legyen feldolgozva. Terv lehet helyi komposztáló telep
létrehozása.
Vincze Jánosné jegyzı
A zöldhulladék házi komposztálása szerepel az anyagban, de bele lehet venni az anyagba a
helyi komposztáló telepet is.
Tabajdi Gábor biz. tag
Az elsı 5-6 oldalon lévı dolgok már megvannak, a régi tanulmányból vannak kimásolva. Ez
már nem aktuális, fél oldalban le lehetne írni. A 9. oldalon lévık is már mind megvalósultak.
Mucsi László elnök
A 8. oldalon lévı jármővek is megvannak.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 7. oldalon említi a szelektív hulladékgyőjtést. A lehetıség adott, de nincs ösztönözve a
lakosság, mert belefér a kukába minden. Olyan pályázatot írtak ki, hogy nem lehetett 80
literesnél kisebb edényre szerzıdést kötni, abba meg egy átlagos családnak bıven belefér az
összes hulladéka, ezért nincs rákényszerülve a szelektív győjtésre.
A lakosság tájékoztatására sok pénzt kaptak, viszont ennek nem láttuk az eredményét.
A 10-11. oldalak egyértelmő adatokat tartalmaznak. A 14. oldalon szereplı
szennyvízcsatornára vonatkozó részt szó szerint megismétlik a 15. oldalon is.
Arra nem tartalmaz tervet, hogy a tisztított szennyvizet hogyan lehetne visszanyerni, ne a
Dong-éri csatornába menjen és úgy a Tiszába.
Mucsi László elnök
Szank-Jászszentlászló határába vissza lehetne vezetni a mély fekvéső területekre, ott tovább
tisztulna. Kerüljön bele Szank és Jászszentlászló tisztított szennyvizének visszavezetése a
község területére.
Rokolya Nándor megérkezett az ülésre, így a jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 16-17. oldalon lehet, hogy kötelezı táblázatba foglalni, de a felsorolt hulladékok
háromnegyed részérıl nincs adat.
Vincze Jánosné jegyzı
A veszélyes hulladékok EVC kódok szerinti megbontása kötelezı.
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Tabajdi Gábor biz. tag
A 20. oldalon városi szintet említenek, ezt ki kell javítani községi szintre. Hulladéklerakóról
is szó van, az pedig már megszőnt.
Vincze Jánosné jegyzı
Még nem fejezıdött be a rekultiváció, a terv jelen állapotra készült el.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 24. oldalon a száraz elem győjtıknél vagy fel kell sorolni minden helyet ahová ki van
helyezve, vagy csak azt kellene írni, hogy több helyen van, mert így pontatlan.
A 25.oldalon legfölsı bekezdésben van, hogy milyen vágó, válogató telephellyel rendelkezı
vállalkozóról adatunk nincsen. Vannak olyan vállalkozók, akik bontással foglalkoznak.
Vincze Jánosné jegyzı
Nincs ilyen telepengedély.
Tabajdi Gábor biz. tag
Azokkal van a gond, akik nem akarják bejelenteni és nem tudni, hogy szennyezik-e a
környezetet.
Mucsi László elnök
Ahhoz kellene a vállalkozókat hozzásegíteni, hogy legálisan tudja a vállalkozását mőködtetni,
hogy el tudjon számolni a hulladékkal, reális költségen.
Vincze Jánosné jegyzı
Nagyon sokba kerül az engedélyeztetés.
Mucsi László elnök
Az állati hulla begyőjtése megoldódott.
Vincze Jánosné jegyzı
Az egészségügyi veszélyes hulladékra szintén megvan a szerzıdésünk.
Tabajdi Gábor biz. tag
Az 5.3. pont fölött szerepel, hogy a szerves hulladékot helyben kell komposztálni a
hulladékgazdálkodási törvény értelmében. Ezt kinek a költségén kell megoldani?
Vincze Jánosné jegyzı
Ennek utánanéz. Szerinte nincs benne a Hulladékgazdálkodási Kft. terveiben, hogy
komposztálókat létesítsen.
Mucsi László elnök
Azt írja, hogy ismeretlen a komposztálandó hulladék mennyisége. Megvan, fel lett mérve a
biogáz üzemmel kapcsolatban.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 28. oldalon szereplı szennyvíztisztítás nem Szankon történik, Jászszentlászlón próbálják
megoldani, minden problémájával együtt.
Mucsi László elnök
Jászszentlászló Önkormányzata 9 ha-os területet vásárolt arra a célra, hogy a szennyvíziszapot
oda helyezi ki. Lehet, hogy utána erdısíteni kellene a területet. Van, ahol bevizsgáltatták és
gyümölcsösök alá szórták. Sok mőtrágyát kiváltottak vele és a talajnak is jobb volt, mint a
kemikália.
A 31. oldalon a hulladékcsökkentési céloknál a bioenergia hasznosítás, biomassza üzem
létesítése nagyon beleillene a képbe. Bele kellene írni.
A hulladékcsökkentésnél cél, hogy minél kevesebb mőanyag csomagolóanyagot kellene
felhasználni a háztartásokban. Nyugaton erıs papírzacskót használnak, nem nejlonzacskót.
Fontos a tudatos lakossági nevelés és a kereskedelemben is rá kell térni erre.
A pille palackokat üvegre kellene váltani. Szükséges a szokások környezetbarát változtatása.
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Tabajdi Gábor biz. tag
Az lenne a legjobb, ha visszatérnénk a szanki csapvízre, mert van olyan jó és egészséges, mint
az ásványvíz.
Mucsi László elnök
A szanki szóda is vetekszik némely ásványvízzel. Újratöltik a szódásüvegeket, nincs pille
palack melléktermék. Angliában nem engedik a tejet zacskóba tölteni, üvegben árulják.
A 6/29. táblázat felsorolja a veszélyes hulladékokat. A kiselejtezett gépjármővekre élısködı
szervezet alakult, a tulajdonos nem kapja meg az anyag árát sem, ha eladja régi gépjármővét.
Ezt törvényi szinten kellene szabályozni.
A növényvédı szerek csomagolóanyagait visszaveszik a boltokban. Kiskunmajsán legalábbis
saját tapasztalata szerint az 5 literesnél nagyobbat visszaveszik.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 31. oldalon szerepel a monitoring rendszer fejlesztése és kiépítése. Úgy tudja, hogy ez a cég
már egyszer kiépítette.
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, a szeméttelepen a RexTerra Kft. létesített figyelı kutakat.
Tabajdi Gábor biz. tag
Ebben a megbízásban ez is szerepel?
Vincze Jánosné jegyzı
Nem, ebben a pénzben csak a tervek készítése van benne.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 7.1.1. pontban az áll, hogy az önkormányzat a cselekvési program végrehajtását biztosítja.
Törvényileg elıírt dolgok vannak, a lakosság fizet, érdemi beleszólásunk nincs a dolgokba.
Vincze Jánosné jegyzı
A Hulladékgazdálkodási Kft-nek volt egy olyan ígérete, hogy tudja mérni, hogy ki teszi ki a
kukát és ki nem.
Tabajdi Gábor biz. tag
Ennek bevezetése nem érdeke a Kft-nek.
Mucsi László elnök
Az utolsó oldalon ki kellene javítani a szöveget, mert az szerepel benne, hogy Szank
községben hulladékhasznosító telep nem üzemel, létesítését nem is tervezzük. De éppen
tervezzük. A létesítését nem tervezzük szöveg helyett be kell írni, hogy komposztáló telep ill.
biogáz üzem létesítését tervezzük.
Tabajdi Gábor biz. tag
Mi vonatkozik a háztáji trágyakezelésre? Meg van határozva, hogy milyen állatlétszámot
lehet tartani?
Vincze Jánosné jegyzı
Az állategészségügyi szabályokat be kell tartani.
Tabajdi Gábor biz. tag
Az EU lehet, hogy elıírja, hogy disznót nem lehet tartani belterületen.
Vincze Jánosné jegyzı
Helyi rendeletben lehet szabályozni.
Mucsi László elnök
A helyi rendeletben úgy hagyta a képviselı-testület, hogy ameddig betartja az állattartó az
állattartási, állategészségügyi, trágyakezelési elıírásokat, addig lehet belterületen állatot
tartani.
Vincze Jánosné jegyzı
A hatósági állatorvos rendszeresen ellenırzi az állattartókat, a jogszabályok betartását.
Mucsi László elnök
Igen komoly költségei vannak a trágyakezelésnek, ezért is jó volna a biogáz üzem létesítése.
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Vincze Jánosné jegyzı
Az elhangzott kiegészítéseket, módosítási javaslatokat megküldi a RexTerra Kft-nek, hogy
dolgozzák bele a hulladékgazdálkodási tervbe, és képviselı-testület elé már a bizottság
javaslataival módosított terv kerül.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a kiegészítésekkel,
módosításokkal együtt a helyi hulladékgazdálkodási tervet.

TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

3/2010.(VI.14.) TMBH.
Hulladékgazdálkodási tervrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervet az
alábbi módosításokkal együtt fogadja el:
6. oldalon helyi komposztáló telep létesítése, helyi trágya elhelyezése
5-6. oldal múlt idıben készült, már a megvalósítása megtörtént, a rendszer már mőködik.
7. oldalon nem a lakosság a felelıs. Nincs ami a lakosságot ösztönözze a szelektív győjtésre,
mert a szerzıdés szerinti legkisebb kukába is minden belefér.
Pályázati forrás volt a lakosság tájékoztatására, ami nem jelent meg a lakosság körében.
8. oldalon korszerő szállító jármővek létesítése már megvalósult
9. oldalon a kijelölt célok már mind megvalósultak
14-15. oldalon ismétlıdnek a szennyvíz adatok
Tervezzük a szennyvíztisztító tisztított vizének visszavezetését, helyben tartását.
20. oldalon lap tetején a városi szót községire kell javítani
24. oldalon száraz elem győjtı van még az ÁMK intézményeiben és a boltokban is
27. oldalon nagyüzemi gazdálkodásból kikerülı, komposztálható hulladékok mennyiségét
bele kell írni.
31. oldalon a célok közé be kell emelni a biomassza üzem létestését.
32. oldalon fontos cél a tudatos lakossági nevelés, lakosság tájékoztatása a környezetbarát,
környezettudatos magatartásra. Át kell térni a mőanyag szatyorról a papírzacskóra, a mőanyag
palack helyett az üvegre.
38. oldalon 7.3.3 pontban tervezzük a községben keletkezı trágya komposztálását,
komposztáló telep, illetve biogáz üzem létesítését.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
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NAPIREND
2. Elıterjesztés a települési környezetvédelmi program véleményezésére
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A települési környezetvédelmi programot a képviselı-testületnek határozattal kell elfogadnia,
szintén 6 évre szól, 2016-ig.
Mucsi László elnök
Az utasforgalom nem túlságosan szennyezi a községet. Inkább veszélyes a talajvíz és az
ivóvíz állapota és mennyisége. 5-6 méter mélyen van a talajvíz. A Dong-éri csatornán a
vízmőveket rendeltetésszerően tudjuk használni, csak a bukón átesı víz megy tovább. Van
természetes víztározó is Szankon, a Banó rét, amit meg lehetne tölteni, csak nincs honnan. Az
esıs idıszak után is csak az alján van víz.
Ez a kormány tervbe vette a Duna-Tisza köze átcsatornázását. Sok embernek munkát adna, a
növényeknek pedig termıhelyet. A nagyberuházással megmenthetı a Duna-Tisza köze.
Szank község területén lévı ivóvízkészlet rendkívül jó minıségő, ennek megóvását nagyon
komolyan kell venni, hogy azt semmi ne szennyeztethesse. Kicsi az arzéntartalma,
vastartalma van, de nem veszélyes. Egyre kevesebb lesz a tiszta ivóvíz.
Tabajdi Gábor biz. tag
Az önkormányzat kezében mennyi levezetı csatorna van?
Vincze Jánosné jegyzı
A Dong-ér. A többi a kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat kezelésében van.
Mucsi László elnök
Arra kell törekedni, hogy az állattartó telepeken keletkezı trágya minél inkább visszakerüljön
a talajba, ne a mőtrágyázás legyen az elsıdleges, az ammóniatartalom ne nıjön. Ezért tudunk
tenni.
Tabajdi Gábor biz. tag
A talaj és a termıföld védelme fontos. Az olaj és gázkitermelés kapcsán keletkezett
iszapgödrök állapotát ki figyeli, ki tartja nyilván?
Vincze Jánosné jegyzı
Ezeket az iszapgödröket 1990-ben felszámolták.
Mucsi László elnök
A talaj szennyezettsége a kemizálásból ered. A környezettudatos földmővelésre, kemikáliák
csökkentésére lehet pályázni is.
Bács megyében Borota után Szankon van a legmélyebben a talajvíz, Felsı-Szankon 6
méterre. Régen voltak természetes víztározók, amelyeket akkor lehetne kihasználni, ha
valahonnan kerülne bele víz, csak az folyna le a Dong-éri csatornán, ami fölösleges, a többi itt
maradna. A felszíni csatornák kiépítésével tönkretették a gazdálkodást 30 évvel ezelıtt, amit a
természet kialakított.
A környezetvédelmi programban a 29-30. oldalon az ıs- és tájhonos tölgyesek telepítése
szerepel. Sajnos a tölgyek nem tudnak megtelepedni ezen a vidéken. Szakmailag nem tartja
megalapozottnak a fafajták felsorolását. Ezen a száraz éghajlaton nem maradnak meg ezek a
fafajok. A szürke nyár és az akác, ami megél ezen a talajon, a többi kihalóban van.
A parlagfő ellen legeltetéssel, a hagyományos állattenyésztéssel lehetne legjobban védekezni.
A birka szereti a parlagfüvet és lelegeli. Legeltetni kellene, ahol csak lehet. Rengeteg a
kihasználatlan gyep.
A 30. oldalon a 10. pontban van a talaj és földvédelem. A célokhoz be kellene írni: „A
legeltetésese állattenyésztés hagyományainak visszaállítása.”

8

Vincze Jánosné jegyzı
Meg kellene szüntetni az osztatlan közös tulajdonú nagyon pici területeket, mert ezekkel senki
nem törıdik.
Mucsi László elnök
Ehhez jogszabályváltozás kellene, hogy fel lehessen ajánlani a legnagyobb tulajdonnal
rendelkezı tulajdonostársnak, mert olyan nagy az adminisztrációs költség, hogy azt senki nem
vállalja fel.
Az anyag végén található az intézkedési program. A Natura 2000 területek Szankot nem
érintik.
Vincze Jánosné jegyzı
A környezetvédelmi programot is visszaadjuk a RexTerra Kft-nek, hogy dolgozza bele a
javasolt módosításokat és csak utána kerül a képviselı-testület elé.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke a javasolt módosításokkal együtt
szavazásra tette fel a települési környezetvédelmi programot.
TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
4/2010.(VI.14.) TMBH.
Környezetvédelmi programról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a települési környezetvédelmi programot az
alábbi módosítással, kiegészítéssel együtt fogadja el:
- 29. oldalon a kocsányos tölgy, a molyhos tölgy és a gyertyán ezen a talajon nem él meg
- 30. oldalon cél lehet még a parlagfő visszaszorítására legeltetéses állattenyésztés
hagyományainak visszaállítása.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök

NAPIREND
3. Egyéb kérdések
Nem volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 50 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Mucsi László
elnök
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