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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 13-i ülésére 

 

Tárgy: Elvi szándéknyilatkozat a Greenpro Zrt részére 
 

Iktatószám: LMKOH/14519-2/2022 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Megkereste Önkormányzatunkat a Greenpro Zrt megbízásából eljáró Fluid-Tech Industrial Hungary 

Kft képviselője azzal a céllal, hogy egy lehetséges lajosmizsei beruházásról előzetesen egyeztessünk. 

A szándékaiknak és az előírásoknak megfelelő lehetséges helyszínekről a főépítész részéről 

megkapták a tájékoztatást, azonban a tevékenység hulladékkezelésre vonatkozó jellege miatt 

szükségesnek tartották azt, hogy a beruházás előkészületi lépései előtt az önkormányzat is értesüljön 

a beruházásról, és elvi támogatásáról biztosítsa a beruházót. 

A kérelem szerint lehetséges helyszínek közül az M5 autópálya várossal átellenes oldala, de a Ceglédi 

úti csomóponthoz közeli területek látszanak előnyösnek, pl. a régi ún. Csire-csarnok mögötti terület, 

az első (Csorba) dűlő mellett, illetve a Geréby bekötőút melletti gazdasági területek közül még 

rendelkezésre álló, gazdasági övezeti besorolású telkek. Önkormányzati telek nincs alkalmas a célra. 

A cég kérelme és szándékolt tevékenységének rövid összefoglalója az előterjesztés mellékletében 

olvasható. 
 

A tevékenységük lényege, hogy nagy felületű burkolt területek (parkolók, benzinkutak) esetén 

kötelező homok- és olajfogó létesítmények tisztítása során keletkező mosóvíz további tisztítását, 

szeparálását kívánják végezni, külön választva ezzel a valóban szennyező, veszélyes anyagokat (pl. 

olaj) és a leülepedett, valamint mosáshoz használt, de megtisztított homokot és vizet. A technológiai 

végén kikerülő homok és víz jelentős hányada az ismertetés szerint már veszélytelen anyag – ez 

marad helyben: a homok pl. útépítéshez, feltöltéshez, stb. alkalmas; a víz öntözésre – az előzetes 

ismertetés szerint a hatósági engedélye alapján élővízbe (azaz folyóba) is vezethető, talajvízbe 

elszikkasztható. A tisztítás végén maradó zagy veszélyes hulladék, ami elszállításra kerül 

megsemmisítő telepre, illetve lerakóra. A tisztítási, ülepítési tevékenység hiányában az összes 

mosóvizet lerakóba kellene szállítani. Az egyik fő kérdés a tisztított víz elhelyezési helye. 

Tájékoztatásul: városunkban is több helyen üzemel homok- és olajfogó műtárgy (pl. az Iskola-tóba 

vezetett csapadékvizet is ilyen előszűrőn kell átvezetni). Ezen műtárgyak időszakos tisztításánál 

keletkező, zárt technológiás mosóvíz további tisztításáról van szó. 
 

A tevékenységgel kapcsolatban a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem derült ki egyértelműen, 

hogy nem zavaró gazdasági tevékenység (védőövezetet nem igényel), azaz Gk/Gmg jelű, gazdasági 

kereskedelmi, szolgáltató / gazdasági mezőgazdasági építési övezetben is elhelyezhető, avagy Ge 

jelű, egyéb ipari területre kerülhet a szükséges épület.  

A kérelemben utalást tesznek rá, hogy Gk(sz) övezetből (egyéb) ipari területbe való átsorolás is 

szükséges lehet, amihez szintén előzetes hozzájárulást kérnek. Ennek a kérdésnek a vizsgálata a 

jelenleg rendelkezésre álló információknál bővebb megismerést igényel – mindenek előtt a konkrét 

helyszínt, mennyiségi technológiai adatokat, ezért ebben egyelőre nem célszerű döntést hozni. A 

felmerülő helyszínek közül a Geréby bekötőút melletti területek előnyösebbek lehetnek – tekintettel 

a már kialakítás alatt lévő inert hulladék telepekre is. 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 

Lajosmizse, 2022. december 8. 

           Basky András 

        polgármester s.k.  
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H a t á r o z a t - t e r v e z e t  

……….. /2022. (…) ÖH  

Elvi szándéknyilatkozat a Greenpro Zrt részére 

 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi szándéknyilatkozatot ad a Greenpro 

Környezetvédelmi Zrt lajosmizsei beruházásához.  

2)  Amennyiben a létesítmény elhelyezéséhez a településrendezési eszközök módosítása szükséges, 

a létesítés feltételeinek részletes ismerete birtokában a Képviselő-testület erről külön határozatban 

dönt. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2022. december 13. 
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előterjesztés melléklete
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