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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Környezetszennyezés és veszélyeztetés, de meddig?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Persányi Miklós Miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

Székkutas Község közigazgatási területén működő Új Élet Mezőgazdasági Termelő
Szövetkezet által üzemeltetett fejőház hosszabb ideje erősen környezetszennyező
tevékenységet folytat .
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz címzett és a Környezet- és természetvédelmi
Főfelügyelőséghez illetékességből megküldött panaszt kivizsgálásra és érdemi elintézésre a
Főfelügyelőség áttette az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséghez . Többszöri
felhívás után a szakhatóság vizsgálatot folytatott le, és megállapította, hogy a területen
csaknem 500 t műszaki védelem nélkül felhalmozott trágya halom volt elhelyezve . Sajnálatos
módon a vizsgálat azt is megállapította, hogy a talajvíz erősen szennyezett, nitrát és foszfát
tartalma jelentősen meghaladja a határértéket .
A szakhatóság tényfeltáró dokumentáció elkészítésére kötelezte a termelő szövetkezetet a
környezetszennyezéssel kapcsolatban . A dokumentáció beadási határideje még 200 . októbere
volt .
Időközben a Csongrád megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás is vizsgálatot
folytatott le a szennyezést illetően, és több szabálytalanságot, visszásságot állapított meg .
Az erősen környezetszennyező tevékenység továbbra is fennáll, mérgezve a talajvizet,
Székkutas Község artézi ivóvízkészletét, ezzel közvetlenül a polgárok egészségét
veszélyezteti .
Felháborítónak tartom, hogy az eljáró szakhatóság a termelőszövetkezet kérelmére a
tényfeltáró dokumentáció benyújtásának határidejét 2004 . június 30-ig meghosszabbította .

Tisztelt Miniszter úr!

Írásbeli kérdésemben nevezett ügy - ez a súlyos környezetszennyezés - csaknem egy éve
húzódik. Talán a'°'véletlennek köszönhető, hogy eddig komolyabb megbetegedés nem történt
annak ellenére, hogy a talajvíz továbbra is erősen szennyezett .
Kérem a tisztelt miniszter urat, foglaljon állást az ügyben a minisztérium szakértői
apparátusának közreműködésével, tegyen intézkedést arra vonatkozóan, hogy a szennyezés
minél hamarabb megszűnjön .

Hódmezővásárhely, 2004 . február 6 .
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