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Tisztelt Képviselő-testület!
Anyagomban a Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz.u területen a FRIZ KFT.
„fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokról
készült szakvéleményről szeretném tájékoztatni Önöket.
Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartotta, hogy a kerületben tárolt
galvániszap elkerüljön Csepelről, ezért tájékoztatást kért a hatáskörrel rendelkező
illetékes felügyelőségtől 2006 márciusában, a galvániszap elszállítására vonatkozó
kötelezéssel kapcsolatban. Önkormányzatunk kitért arra a kérdésre, hogy a
galvániszap hulladéktárolásból keletkezett-e környezetszennyezés, illetve történt–e
az érintett területeken mintavételezés?
A felügyelőség válaszából az alábbit kivonatoltuk:

A lakosság megnyugtatása érdekében kontrolmérést tartott szükségesnek
Önkormányzatunk. A vizsgálat célja az volt hogy a szakvélemény kiderítse hogy a
galvániszap tárolásnak vannak-e környezeti hatásai a talajban és a talajvízben.
A szakvéleményt a PYRUS - Rumpold Kft készítette. A szakvélemény
összefoglalóját 1sz mellékletként tájékoztatóhoz csatoltam.
Miután a tanulmány a galvániszap által okozott környezetszennyezést állapított A
polgármester úr levélben kereste meg Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztert ( 2. sz. melléklet.) kérve az azonnali intézkedés megtételét.
A miniszter úr választ még nem adott kérésünkre.

- 2Jelenleg is egyeztetnek munkatársaim a hulladék hasznosításának ügyében az
illetékes minisztériummal, illetve más hulladék hasznosítok irányában is
érdeklődnek.
A FRÍZ Kft. felszámolási eljárása még folyamatban van. A bíróságon folyó
felszámolási eljárás lefolytatásának határidejére sajnos nincs befolyásunk.
Ha az ügyben bármilyen előrehaladás történik, tájékoztatni fogom a Képviselőtestületet.
Kérem a tájékoztatás szíves elfogadását!
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