JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2004.
július 26-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Igazoltan
távolmaradt:

Tanácskozási
joggal részt vett:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos, Mezey Attila
alpolgármester, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Sas Zoltán,
Sigmond Zsolt, Székely Attila, dr. Tóth János Balogh Béla,
Garamszegi Sádor, Hajdú András, Nagy Tiborné képviselő

Szabadi László

Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné oktatásügyi főtanácsos

Távolmaradását
nem jelezte:

dr. Török Gábor, Spaits Miklós, Garádi István képviselő

Jelen van:

Gál Péter PEVDI ügyvezető

Meghívottak a 3. sz.
Napirendi ponthoz:

Gáspár József PV ezredes,
Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ig.h.
Holod Sándor PV alezredes,
Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oszt.vez.
Dr. Tettinger Antal megyei tisztifőorvos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, 13 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Kékesi Péterné vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat 13 igen szavazattal elfogadta.

Napirend tárgyalása

1. napirendi pont:
Tájékoztató a folyószámlahitel igénybevételéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki a javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
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170/2004.(07.26.) számú önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a hitelkeret igénybevételét tudomásul veszi.
Felelős: Polgármester
Hat. idő: azonnal

2. napirendi pont:
Szennyvíztisztító Telep közbeszerzési pályáztatási határidejének meghosszabbítása.
Gyenes Levente polgármester:. Kérdés, hozzászólás? Nincs
Aki a határozati javaslatot elfogadja szavazzon.
171/2004.(07.26.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a KIOP-2004-1.1.2.0. kódszámú
„Szennyvízelvezetés, és –tisztítás fejlesztése”
elnevezésű pályázat beadási határidejét módosítja
2004. szeptember 30-ig
Felelős: Polgármester
Hat. idő: folyamat

3. napirendi pont:
Tájékoztató a PEVDI Kft. telepén történt üzemzavarról.
Gyenes Levente polgármester: Hétfőn este a városvezetés és a képviselők közül többen a
helyszínen tartózkodtak. A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelenlévő embere döntött a
kiköltöztetés mellett. Feltette a kérdést, a helyszínen tartózkodó szakembernek, hogy a lakosok
veszélyben vannak-e? Az ÁNTSZ és a Pest megyei Katasztrófavédelem képviselője is kint volt a
területen, akik azonnali hatállyal felfüggeszttették a PEVDI működését. A tiszti főorvos véleménye
is alátámasztotta, a működés megszüntetését. Másnap egyeztetést folytattunk az igazgatóval, és az
üzemvezetővel. Elmondták, hogy nagy probléma, ha bezárják az üzemet, mert még anyag van a
gépsorban. Akkor érkezett meg az ÁNTSZ is és három napra megadta a jogosultságot a
működéshez, a gépsorban álló anyag feldolgozásáig. Az ÁNTSZ-től az üzem az ismételt működési
engedélyt akkor kapja meg, ha minden előírásnak eleget tesz. A környezetvédelemtől még nem volt
kint senki. Beszélt velük és kérte, hogy ők is nézzék meg, hogy mekkora a veszély. Szeretné eléri,
hogy az üzem csak minden szabálynak megfelelően , tökéletesen működhessen. Amikor a mostani
testület megkezdte munkáját, megbíztak egy szakembert, aki elindította a vizsgálatot. Elmondta,
hogy be kell vizsgáltatni az itt tárolt anyagokat. Ha megvan az anyagok veszélyességi besorolása,
akkor kell a Minisztériumhoz fordulni segítségért, hogy a telepen tárolt már nem használatos
vegyianyagokat szállítsa el és ártalmatlanítsa. A PEVDI erre már fel lett egyszer szólítva, de nem
tett neki eleget és perelt, majd megint felszólították, de megint perelt. Azt gondolja, hogy a
testületnek meg kell beszélni, hogy mi legyen a vegyi üzemmel, és mi legyen a teleppel.
Sigmond Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a PEVDI-vel szemben lakik és a terület egyéni
képviselője, ezért érintett a témában. Az ott lakók már régóta küzdenek ezzel az üzemmel, a
hanghatások, szagok és a vegyi anyagok miatt. Most van itt az alkalom arra, hogy lépjen az
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önkormányzat és helyreállítsa a rendet. Ez az üzem nem megfelelő az itt folyó termelésre.
Szeretné, ha az üzem, vagy a jogszabálynak megfelelően működne, vagy pedig bezárna.
Nagy Tiborné képviselő: Megköszöni a tájékoztatást. Az rendelet 2. pontjával egyetért, de 3. pontot
javasolja megbeszélni. Hogyan érinti ez a határozat a tulajdonjogot? Szeretné megkérdezni a
tulajdonost, hogy nem tudna-e profilt váltani? Most is folyik-e olyan termelés, ami nem veszélyes
anyaggal történik? Polgármester Urat kérdezi arról, hogy nem lenne-e jobb megvárni a szakhatósági
vizsgálat eredményét a testületi döntés előtt?
Gyenes Levente polgármester: Dönthet úgy a testület, hogy a telepet áthelyezi más kijelölt zónába.
A tulajdoni hányadról lemondhat, és a területet átadhatja a főtulajdonosnak, mert eddig sem volt
bevétel az 5 % részből. A testület majd dönt. Az első szakhatósági vélemény már megvan a tiszti
főorvostól. A katasztrófavédelemtől már volt bejárás és lehet kérdezni ez ügyben az Ezredes Úrtól.
A Környezetvédelmi Hatóság ezen a héten jön a telepre, bejárja és a véleményt elkészíti.
Gál Péter a PEVDI ügyvezető: A Polgármester Úr beszámolója tényszerű volt. A cég a maga
részéről örömhírrel szolgál. Az utóbbi 5-6 napban elhárították azokat a működést akadályozó
tényezőket, amelyek az ÁNTSZ feltételeiben szerepeltek. A gyárban az előállított vegyianyagok
85%-ka nem veszélyes. Hétfőn mire a tűzoltók kiértek locsolással megszüntették a veszélyes
helyzetet és elvitték a megsérült tartályt. A holnapi napon a meg nem sérült anyagokat is
elszállítják. Ez az anyag nem rákkeltő, csak a szaga kellemetlen. A gyár már 40 éve működik. Sok
környezetvédelmi beruházás valósult meg annak érdekében, hogy környezetbarát termelés folyjon
A vízbázis fenyegetettsége miatt nem kell félni, mert folyamatosan mérik a talajban a
szennyezettséget, és az eredmény kedvező. A tűzoltóság és az ÁNTSZ is kint volt, de nem kaptak
büntetést. Az új törvény 2004. április. 6-án jelent meg és május 10-től többször módosították. Ezt a
törvényt az utóbbi 30 napban 6 alkalommal módosította az országgyűlés. Nincs olyan cég, aki
ezeket a szabályokat be tudja tartani, mert ez képtelenség akkor minden gyár bezárhatna az
országba. Azt szeretné, ha a képviselők figyelembe vennék, hogy sok pénzt fektettek ebbe a
dologba, és 30 dolgozót foglalkoztatnak. Szeretné kérni az azonnali tilalom eltörlését, mert az
számukra a csődöt jelentené.
Murvai Lászlóné képviselő: Abban bízik, hogy a szakhatóságoktól nem kapja meg a cég a
működési engedélyt. Régen a szabálysértéséi hatóságnál dolgozott, és már akkor is bírságot fizetett
a PEVDI. Aláírásokat gyűjtöttek a bezárásra, de soha nem volt eredménye. Az alpolgármestersége
alatt is többször kint voltak a PEVDI-ben. A PEVDI-ben a vezetőség, illetve a tulajdonos állandóan
változott és a büntetést soha senki nem akarta fizetni. Úgy gondolja, hogy szakembertől kell
véleményt kérni, aki leírja, hogy veszélyesek-e az ott gyártott és tárolt anyagok, vagy sem.
Javasolja, hogy kérjék meg a statisztikát a körzeti orvosoktól, hogy mennyi a daganatos betegek
száma az üzem környékén élők között. Igaz-e hogy a szennyezett levegő folyamatos belélegzése
okozhat tüdővérzést? 2-3 hét múlva az ott élő kimenekített embereket meg kell vizsgálni, hogy nem
okozott-e elváltozást a szervezetükben a mérgező anyag belégzése. Mindenképpen állami segítségre
lesz szükség, mert a szennyező anyagot eddig sem tudták elszállítani. Ezeket a hordókat el kell
vinni. Az emberek fel vannak háborodva, petíciót akarnak benyújtani, melyet támogat. Azt
gondolja, hogy itt az idő, hogy tegyenek valamit az ügy érdekében. Ez az üzem egy fekete foltja
Gyömrőnek, és az is volt mindig.
Mezey Attila alpolgármester: Emlékeztet mindenkit arra, hogy 3 hónappal ezelőtt dr. Török Gábor
felhívta a figyelmet, hogy Gyömrőn mennyire sok a rákos betegek száma. És lehetséges oknak
kiemelte a PEVDI-t. Gál úr véleményét is megérti, viszont az önkormányzat feladata a település
lakosainak védelme. Ez az eset bebizonyította, hogy olyan termelés folyik, ami veszély helyzetet
idézhet elő. Nem szívesen költözne erre a helyre. Mindent meg kell tenni az üzem felszámolása
érdekében. Az állam felé lépéseket kell tenni, a régi veszélyes hulladék elszállítására, és a veszély
elhárítására. Az önkormányzat mindent meg tesz, hogy az üzem bezárjon.
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Pató Zoltán képviselő: Amit a Gál úr elmondott az szép, de ez nem igaz. A PEVDI veszélyes
mert veszélyes, anyagokkal dolgozik. Miért kellett kitelepíteni azokat az embereket, ha nem volt
veszélyes? Az emberek lelki világa megsérült. Ha az üzemeltető tudta, hogy mit kell tenni, ebben a
hőségben a tartályokkal, akkor mért nem tette ezt meg, mért a tűzoltóknak kellett ezt a veszélyt
elhárítani? Beszélt sok emberrel és mindenki a PEVDI ellen van. Nagyon sok példát lehetne
felhozni, hogy még messzebbre is szennyeztek a vegyiből származó anyagok. Nagyon bízik abban a
jövőt illetően, hogy ezt nagyon figyelik. Sajnálja a 30 embert, de az egész lakosság egészségét kell
figyelembe venni. Az a véleménye, hogy meg kell szüntetni az üzemet, vagy áthelyezni egy másik
helyre, ahol nem okoz gondot.
Gyenes Levente polgármester: Megkéri a katasztrófavédelemtől az ezredes urat, hogy adjon
szakmai felvilágosítást. Polgármesterként Ő is vesz részt Katasztrófavédelmi kiképzésen. A
mérőkocsi este 10 körül érkezett, és kimutatta, hogy a levegőben lévő anyag nagyon veszélyes. A
kocsin lévő munkások védőruhában voltak, míg az itteni munkások mindenféle védőfelszerelés
nélkül. Az ott dolgozó 30 ember sincs biztonságban 16:00 óra után kezdtek a lakosok bejelentést
tenni. Az autó csak este 10 előtt jött és közben a levegőben gáz volt. Kéri az Ezredes Urat, hogy
mondja el, mint tapasztaltak akkor, tényleg veszélyes-e az ott tárolt anyag?
Gáspár József Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese.: Bemutatja
Holhod Sándor alezredes osztályvezető urat. Leszögezi, hogy a Katasztrófavédelemi Igazgatóság
szerint, a hétfői incidens nem volt katasztrófa. Ez egy veszélyhelyzet volt, ezért rendelték ide a
mérőcsoportot, igaz későn értek ide. Az első jelzés 18:40 perckor érkezett a katasztrófavédelemhez.
Emiatt a vezetés az ő felelősségüket vizsgálja. A lakosság bejelentése nem jutott időben hozzájuk.
Ha valaki a tűzoltóságot hívja, akkor ők értesítik a katasztrófavédelmet. A 112 pedig a veszélyhívó
szám, ami Budapesten a veszélyközpontban csörög. Monorról az illetékes szakember rögtön a
helyszínre érkezett. A júniusi felmérés alapján tudják, hogy 26 féle vegyi anyagot gyártanak, illetve
tárolnak az üzemben, hogy ebből mennyi a veszélyes anyag azt majd meg kell állapítani. A júniusi
vizsgálati eredményben ez a most kiszabaduló anyag nem volt benne. A Monori Polgárvédelemtől
Nagy Sándor rögtön a helyszínen volt. Azt javasolta, hogy a lakosságot evakuálják. Szervezett
polgári tevékenység volt a kimenekítés, a lakosság kiköltöztetése és elhelyezése. Erre reagált a
katasztrófavédelmi szolgálat és jött a helyszínre. A biztonsági adatlapja alapján nem minősül
veszélytelennek ez az anyag. Az ilyen üzemeket figyelni és ellenőrizni kell, a tűzoltási,
tűzmegelőzési szempontból, és figyelni kell polgárvédelmi szempontból. Az utolsó ellenőrzés
május 11-én volt. Úgy ítélte meg, hogy munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozása
szükséges. Ezt a szolgálatot el kell látni védőruhával, szerszámmal és védőfelszereléssel. Erre a
település polgármesterének kell határozatot hozni. Lehet, hogy a szolgálat megalakításához több idő
kell. Ami fontos, hogy a lakosság tájékoztatása folyamatosan biztosított legyen. A bekövetkezett
veszélyhelyzet esetén a lakosoknak tudniuk kell, hogy kit értesítsenek. Mindezekért a polgármester
a felelős. Az anyagokkal kapcsolatban fontos, hogy megbízható vizsgálat készüljön az ÁNTSZ, és a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. A katasztrófavédelemnél segítik a kár megelőzést és
felszámolást, de nem szólíthatja fel az üzemet a bezárásra, és a működés megszüntetésére. De
javasolhatja, hogy tegyenek meg mindent a megelőzésre, baj esetén a felszámolásra. Egyetért azzal,
hogy a lakosság kimenekítésére feltétlenül szükség volt, de a lakosságot nem érte olyan dózis, hogy
az tüdővizenyőt okozna.

Gyenes Levente polgármester: Jól tudja-e, hogy az üzemnek jelentési kötelezettsége van a
katasztrófavédelem felé minden esetben, ha bármilyen baleset, esemény történik?

Gáspár József ezredes: Az üzemtől ilyet nem kérnek.
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Gyenes Levente polgármester: Akkor nem kell bejelenteni.
hiányosságokat, amire oda kell figyelni?

Tapasztaltak-e

olyan

Gáspár József ezredes: Ezt az anyagot 15 fok alatt kell tárolni. A biztonsági adatlapok hiányosak.
Gál Péter PEVDI ügyvezető: A 15 fok sajtóhiba, mert a tárolási határérték 25 fok. Tény, hogy azon
a napon minimum 30 fok volt. A ráktól pedig nem kell félni, mert minden ellenőrzés megvolt, és
rákkeltő anyaggal az üzem nem dolgozik. A lakosság tájékoztatásába az is beletartozik, hogy az
igazat közlik velük. Rákkeltő anyagot az üzemben nem gyártunk. A személyi felelősséget le fogjuk
vonni. Mire a tűzoltók kiérkeztek már az üzem dolgozói hűtötték a tartályokat. Az üzemorvos
megvizsgálta a segítőket és nem talált semmi elváltozást a szervezetükben. A dolgozókat félévente
vizsgálja az üzemorvos. A környéken a sok rákos beteg nem az üzem működése miatt van.
Dr. Tóth János képviselő: A PEVDI Kft. egy akut probléma Gyömrő számára. Próbáltunk
elindítani egy állami segítségkérést, ami elakadt.
Gyenes Levente polgármester: Tájékoztatott a Környezetvédelmi Felügyelőség, hogy ez a PEVDI
feladata, de a üzem visszautasította, ha a bírósági döntés meg lesz akkor lehet az állami segítséget
igénybe venni.
Dr. Tóth János képviselő: A szándék meg volt, hogy segítséget kérjünk. Van olyan anyag, amit
szét kell válogatni. A üzemnél lévő nyárfák ki pusztultak, mert ott valami mérgezés történt. Az
adott napon 40 fok volt ott. Ha akkor nem locsolták, és nem hűtötték a tartályokat a 20 fokos
differencia nem befolyásolta a helyzetet? Szerinte nem tettek meg mindent azért, hogy a hétfői
incidenst elkerüljék. Mindenféleképpen javasolja a termelés milyenségének a megváltoztatását,
lakott területen belüli megszüntetését. Olyan termelést kell kialakítani, ami nem veszélyezteti a
lakosságot, és a környezetet. Az üzem területén még másik két cég is tevékenykedik. Meg kell
határozni, hogy kinek mikor mi a felelőssége! Nem biztos, hogy a rákos megbetegedésekben a
PEVDI szerepet játszik, de fennáll a lehetősége. A lakosság szempontjából a PEVDI egy irritáló
gazdasági egység.
Nagy Tiborné képviselő: Május 11-én előírták-e az üzemi katasztrófacsoport létrehozását? A
Polgármester úrnak kell-e intézkednie, kapott-e erről anyagot? Javasolja, hogy vonják össze a 3
üzem helyzetét, mert a másik két cégnél is van veszélyes anyag. A Polgármester úr tegyen meg
minden lépést a lakosság védelme érdekében. Az Polgármester úr az ügy intézésére kapjon teljes
felhatalmazást a testülettől.
Gáspár József ezredes: Május 11-én kijöttünk az üzembe. Megállapítottuk, hogy nincs veszély
elhárítási terv, és veszélyes tevékenység folyik az üzembe. A rendelet előírja, hogy a veszélyes
üzemekben veszély elhárítási csoportot kell alakítani. A Polgármester úr a felelős ennek
megalapításáért. A veszély elhárítási terv részét képezi a település Polgárvédelmi tervének. Az
elkészített jegyzőkönyvet a Polgárvédelmi Kirendeltség vezetőjének továbbította.
Nagy Tiborné képviselő: Kapott-e az önkormányzat levelet ennek a csoportnak a megalapításáról?
Gyenes Levente polgármester: Ez a jegyzőkönyv nem jutott el a Polgármesteri Hivatalba.
Sas Zoltán képviselő: A PEVDI vezetőjének biztos igaza van. Hétfőn a jelenlétével is próbáltam
bizonyítani, hogy nincs nagy baj. Meg kell alakítani ezt a védelmi csoportot. Nem lenne jó, ha még
egyszer ilyen eset történne. Egy ilyen veszélyes üzemnek nem szabad lakott területen működni. A
testületnek csak a lakosság biztonságával és egészségével szabad foglalkoznia.
Megérkezett Tettinger Antal úr a megyei tisztifőorvos.
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Gyenes
Levente
polgármester:
Egy munkacsoport felállítását javaslom. Hozzon létre
a testület olyan munkacsoportot, amely megvizsgálja, hogy az üzem kitelepítésére van-e lehetőség
és folyamatosan beszámoltatja a szakhatóságokat. Javasolja a tagoknak Balogh Bélát, a
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, dr. Tóth Jánost, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, és
Sigmond Zsoltot a terület egyéni képviselőjét. A munkacsoport vezetőjének Murvai Lászlóné kéri
föl. Ő régen alpolgármester volt, és a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Régóta foglalkozik ezzel
az üggyel.
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
172/2004.(07.26) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy munkacsoportot hoz létre,
melynek vezetője Murvai Lászlóné,
tagja Balogh Béla, Sigmond Zsolt, dr. Tóth János.
Feladata:
A szakhatóságok bevonásával vizsgálja meg
az üzemek kitelepítésének lehetőségét,
javaslatait terjessze testület elé.
Felelős: Polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Felkéri dr. Tettinger Antal tisztifőorvos urat, hogy számoljon be a
hétfői esetről. Kérdezi, hogy tényleg megkapta-e az üzem még 3 napra a működési engedélyt? Mi
lesz az üzem sorsa, ha 3 nap után is folyik benne tevékenység?
Dr. Tettinger Antal tisztifőorvos: Köszöni a meghívást, kéri, hogy a helyzetre való tekintettel
bővebben mondhassa el ismertetőjét a vegyi anyagokkal kapcsolatban. Magyarországon a mérgező
hatású anyagokkal, illetve veszélyes anyagokkal az 50-es évek elejétől 1986-ig egy olyan gyakorlat
folyt, hogy a KÖJÁL-tól kellet vásárlási jogot kérni a vegyi anyagok beszerzésére. Ez egységesen
szabályozta ezt a kérdést. A 26/1985. Minisztertanácsi rendelet és a 16/1988. SZEM rendelete
szigorított a tárolással, felhasználással kapcsolatos előírásokon és szabályozta az anyagok
minősítési kötelezettségét is. A 233/1996. Kormányrendelet új eljárási és tevékenységi szabályozást
tartalmaz. A 25/2000. törvény és a 44/2000. Eü miniszteri rendelet a témához kapcsolódó legújabb
szabályozásokat tartalmazza. A PEVDI területén 40 éve működött egy vegyi anyagot felhasználó
üzem, melyet 1992-ben privatizáltak. A tudomásuk szerint jelenleg a PEVDI és még két másik kft.
végzi az üzem területén a tevékenységét. El kell dönteni, hogy mi legyen a jövőben az üzemmel. A
Gál úr is tisztességesen szeretne dolgozni, de nem mindegy hogy milyen körülmények között.
Kedden kint volt Gyömrőn és megnézte az aktuális helyzetet. 5 pontot emeltek ki a
jegyzőkönyvben, ami miatt az üzem tevékenységét fel kellett függeszteni. A feltárt hiányosságok, a
tárolással, a kémiai biztonsági adatlappal, az eszközökkel, és a kockázatmentességi vizsgálatokkal
kapcsolatosak. A legfontosabb dolgokat sorolták fel, ami miatt az üzem nem működhet tovább. A
PEVDI-nél el kell dönteni, hogy a 40 év alatt kialakult hiányosságokat, amit a jegyzőkönyvben
rögzítettek miként lehetne mielőbb kiküszöbölni. Az ország lakossága nagyon rossz egészségi
állapotú. Az ÁNTSZ feladata, hogy meghatározza az egészségvédelmi szempontokat. Három üzem
működik a területen, többek között van itt egy veszélyes hulladéklerakó is. Az önkormányzatnak
segítséget kell kérni a veszélyes hulladéklerakó megszüntetéséhez. Ahogy a Polgármester úr
mondta, azt támogatja, hogy telepítsék ki, vagy szüntessék be a tevékenységet. Az ÁNTSZ-nek
nincs akkor joga bezáratni, ha a PEVDI az előírásoknak eleget tesz. Nem fogadhatja el addig a
tevékenység újrakezdését, amíg valamennyi intézkedésnek eleget nem tett a cég. Örül, hogy a
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média minden irányban foglalkozott az üggyel és odafigyeltek az emberekre. 14 és fél ezer ember
hal meg évente rákban. A daganatos megbetegedések 7 %-ért a munkahely a felelős. Az országban
hivatalosan bejelentett munkahelyi okok miatti megbetegedés évente csak 1-5 eset. Az ÁNTSZ-nek
következetesen kell eljárnia. A Gál úrék, ha teljesítik az előírásokat, akkor folytathatják a
tevékenységet. Ha az intézkedő határozatban foglaltak nem teljesülnek ismételten be kell zárni az
üzemet. Megyei szinten át kell tekinteni ezeket a kérdéseket. Támogatja a munkacsoport munkáját,
és javasolja a másik 2 cég vizsgálatát. Egy üzem nem csak akkor nem mehet tovább, ha halált, vagy
balesetet okoz, hanem akkor sem, ha nem megnyugtató a működése, ha az egyéb jogszabálynak
sem tesz eleget. Az üzem csak akkor nyithat ki ismét, ha valamennyi feltételnek megfelel. A Gál úr
elmondta, hogy nagyon le van amortizálódva az üzem minden szempontból. Véleménye szerint nem
szabad több pénzt beinvesztálni ebbe az üzembe.
Gyenes Levente polgármester: Úgy érti, hogy, ha meg is kapja az üzem a működési engedélyt –
ismételt ÁNTSZ vizsgálat után- a közel jövőben újbóli felfüggesztésre szorulhat.
Dr. Tettinger Antal tisztifőorvos úr: Az ÁNTSZ meghatároz egy időpontot, amire fel kell számolni
a felsorolt hiányokat. Nem a hatóság dolga, hogy mindig figyeljen a helyes működésre, hanem az a
tulajdonos feladata.
Gyenes Levente polgármester: Addig, míg felfüggesztési határozat alatt áll az üzem, milyen
tevékenységeket végezhetnek ott?
Dr. Tettniger Antal tisztifőorvos: Engedélyezték a technológiai sorban lévő vegyi anyag
feldolgozását. 2004. július 26. 24 órától, tehát a mai nap éjféltől vegyianyag gyártás nem folyhat.
Ha holnap reggel hatkor kimennek, és az üzemben még munka folyik, akkor az engedély nélkül
történik. Az intézkedő határozat határozza meg hogy, amennyiben a hiányosságok
megszüntetésének eleget tesznek, akkor tovább működhetnek.
Gyenes Levente polgármester: Mód van-e arra, hogy az ÁNTSZ a munkacsoport munkáját segítse?
A kollegái adnak-e tájékoztatást a csoport vezetőjének a felmerülő kérdéseinkre?
Dr. Tettinger Antal tisztifőorvos: Utasítani fogja a tájékoztatási kötelezettségről a kollegákat és Ő
maga is segédkezni fog ebben a dologban.
Gyenes Levente polgármester: Mód van-e arra, hogy amikor az ÁNTSZ kimegy az üzembe, akkor
a bizottság valamelyik tagja is részt vegyen az ellenőrzésben.
Dr. Tettinger Antal tisztifőorvos: Lehet erről szó.
Gyenes Levente polgármester: A Gál úrnak ez biztos nem okoz problémát?
Gál Péter PEVDi Kft. ügyvezető: Semmi akadálya az üzemlátogatásnak, csak előre jelezzék azt. A
Polgármesteri Hivatal felfüggesztette a telephely engedélyt, az ÁNTSZ határozata miatt. Ha az
ÁNTSZ megadja az engedélyt, akkor a Polgármesteri Hivatal is ismét megadja. Ezt nem lehet egy
céggel csinálni. Magyarországon van egy jogrend, aminek mindenkinek eleget kell tenni.
Gyenes Levente polgármester: Az Ön feladata az elnézéskérés lenne, és fontos lenne, hogy ilyen
eset ne forduljon többet elő. 15 ezer ember egészsége fontosabb, mint a 30 dolgozó munkahelye.
Dr. Tóth János képviselő: Mikor kezdi meg a munkacsoport a tevékenységét?
Gyenes Levente polgármester: A testületi ülés után azonnal.
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Varga Ernő jegyző: Teljes felelősséget vállal a hivatal
által
Környezetvédelmi Igazgatóság a héten kezdi meg a vizsgálatot.

kiadott

határozatért.

A

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy kinek van még
kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?
Dr. Tóth János képviselő. Voltak még módosító javaslatok.
Nagy Tiborné képviselő: Ismételten kéri, hogy a testület adjon teljes meghatalmazást a
Polgármester úrnak az intézkedéssel kapcsolatban.
Gyenes Levente polgármester: Aki a javaslattal, illetve a módosításokkal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
173/2004.(07.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
A 2004. július 19-én
a PEVDI Üzemben történt üzemzavar bizonyítja, hogy
egy ilyen veszélyes anyagokkal működő üzem nem kívánatos
a város sűrűn beépítet lakóövezetében.
2.
A képviselő-testület megítélése szerint, az üzem működése,
a területén tárolt veszélyes vegyianyagok
károsan hatnak a város lakosságának egészségére.
3.
Megbízza a polgármestert,
hogy az 1 és 2. pontban foglaltakra figyelemmel
-a Polgármesteri Hivatal, szakhatóságok közreműködésévela veszélyes üzemek –PEVDI Vegyipari Kft., RESIN Kft., Intek-2 Kft.biztonságos üzemeltetésével, valamint az üzemek területén lévő
veszélyes hulladék felszámolásával kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jogi Biz. Elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

