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Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztésben a Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRIZ
Kft.„fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti
hatásokról készült szakvélemény és a szakvéleményre érkezett Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium állásfoglalásával kapcsolatos intézkedésről szeretném a
képviselő-testületet tájékoztatni.
2006. december 19-én tartott Képviselő-testületi ülésre készült tájékoztatóban
(1. sz. melléklet) ismertettük a Csepelen tárolt Fríz Kft.”fa” tulajdonában lévő
galvániszap által okozott káros környezeti hatásokat a talajban és a talajvízben.
A polgármester úr levélben kereste meg Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztert (2. sz. melléklet.) kérve az azonnali intézkedés megtételét.
A szakállamtitkár úr által írt válaszlevél alapján a következő megállapításokat lehet
tenni:
1. A hulladék elszállítására és ártalmatlanítására Fríz Kft.”fa” jogerős
végrehajtási határozata érvényben van.
2. A 210146/86. hrsz területen műszaki védelem nélküli nem betonozott
felületen 400 tonna galvániszapot tárolnak fémhordóban, konténerben, szakadozott
műanyag zsákokban,
a 210146/70 hrsz területen 8000 tonna galvániszapot
• dréncsövezett kavicsrétegen, (a drén cső elmozdult, mintavételkor láttuk)
• betonnal burkolt felületen,
• 200 tonna zárt épületben.
3. A felügyelőség megállapította, hogy a galvániszapot megfelelő műszaki
védelem nélkül helyezték el.
4. A galvániszap elszállítására vonatkozó kötelezés nem került végrehajtásra,
szükséges a takarófóliák megerősítése, illetve cseréje.
5. A. Pyrius-Rumpold Kft. szakvéleményében vázolt környezeti állapotban
lévő romló tendenciát elismerik.
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A szakállamtitkár által javasolt intézkedések:
az azonnali beavatkozás akadálya a folyamatban lévő felszámolási eljárás, mivel a
terület tulajdonosa ismert, ha a bíróság kimondja a kötelezett fizetésképtelenségét,
akkor lehet a hulladék elszállítás a meglévő környezeti kármentesítést a központi
felelősségi körbe vonását kezdeményezni.
A szakvéleményben közölt adatok és a minisztérium ismeretei alapján nincs
katasztrófa helyzet.
A fentiek alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk érdeke a hulladék minél
hamarabbi elszállítása kerületünkből.
A hulladék elszállításának feltétele a felszámolási eljárás (a kötelezett
fizetőképtelensége bizonyítása), ezért javasoljuk, hogy a Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert, hogy a hatósági jogkörrel rendelkező, felszámolási
eljárást folytató bíróságnál kezdeményezze a gyorsított eljárás lefolytatását.
A bíróságon folyó felszámolási eljárás lefolytatásának határidejére sajnos nincs
befolyásunk, de a fennálló környezetszennyezés miatt szükséges gyorsított eljárást
kérnünk, mivel a környezetszennyezés az idővel a jelenlegi tárolási körülményeket
figyelembe véve fokozatosan növekvő káros környezeti kockázatot jelenthet.

Budapest, 2007. január 5.
Orosz Ferenc
alpolgármester
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Határozati javaslat:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze a Fríz Kft. „fa”(2005. június 28-án indult)
felszámolási eljárását folytató Pest Megyei Bíróságnál a gyorsított eljárás
lefolytatását.
A polgármester tájékoztassa az eljáró bíróságot a Kft. telephelyén lévő veszélyes
hulladék nem megfelelő tárolása miatti környezetszennyezésről, melynek kockázata
az idő múlásával folyamatosan növekszik.
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatát, illetve a határozat alapján az eljáró Pest
Megyei Bíróságnak írt leveléről a témában érintet minisztériumot és az illetékes
környezetvédelmi felügyelőséget tájékoztassa.
Felelős:
Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Polinszky Tibor főépítész
Határidő:

azonnal

A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges
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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.
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- 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!
Tisztelettel:
Orosz Ferenc
alpolgármester
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