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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület
Fidesz - KDNP Képviselő – csoport
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 148-150.
Tel./Fax: 277-0669
E-mail: nemeth.szilard@fidesz.hu
Internet: www.csepel.fidesz.hu

Budapest – Csepel Önkormányzata
Tóth Mihály úr részére
Polgármester
Interpelláció
„a csepeli galvániszap ügyben”

Tisztelt Polgármester úr!

Ön előtt is ismert tény, hogy kerületünk egyik legnagyobb tehertétele az ún.
„csepeli galvániszap ügy”? Úgy vélem a témában Polgármester úr legalább
annyira elmélyült, sőt bizonyára több információval és komolyabb
összefüggés-ismerettel rendelkezik, mint jómagam. Ezért az SZMSZ 25. §-nak
értelmében interpellációval fordulok Önhöz, amelyet a március 27-i ülésen
javaslok megvitatni.

1. Miért nem tette közzé az önkormányzat honlapján a 2006. július 31-én
megkapott, s közel 2,5 millió forint közpénzen megrendelt, közérdekű
információnak számító Pyrus Rumpold - tanulmányt?
2. Miért csak 2007. január közepén szerezhettek tudomást a
tanulmányról az önkormányzat képviselői?
3. Mennyibe került a KvVM-mel februárban közösen megrendelt
mintavétel, laboratóriumi vizsgálat, illetve a LAWAND – tanulmány?
4. Miért szedték le a 2007. március 9-i KvVM sajtótájékoztató után a
www.csepel.hu -ról az összes „galvániszapos” anyagot?
5. Miért fogadta el minden fenntartás nélkül a KvVM álláspontját, holott
a LAWAND – tanulmány azzal szögesen ellentétes megállapításokat
tartalmazott?
6. Miért nem tájékozatta a Képviselő-testületet arról, hogy 2003. július 7én a csepeli önkormányzat adott hatósági bizonyítványt arról, hogy a
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210146/70 hrsz.-ú ingatlanon TEÁOR 90.04 számú, veszélyes
hulladék - hasznosító tevékenység elviekben végezhető?
7. Miért nem tájékozatta a Képviselő-testületet arról, hogy a fenti,
210146/70 hrsz.-ú ingatlannak
o 66 tulajdonosa van,
o az egyik tulajdonosa, 369/80697 tulajdoni hányaddal, 2001. 01.
17-e óta a XXI. kerületi önkormányzat,
o kb, 1 millió Ft jelzálogjog; 255 millió Ft, 45 millió DEM és 12
millió EUR keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzése van?
Tisztelt Polgármester úr!
A mióta tudomást szereztem az 1200 tonna galvániszapról, azóta ezzel
kapcsolatban két cél elérése vezérelt:
1. Haladéktalanul elszállítani a csepeli galvániszapot olyan - hatósági
engedélyekkel és műszaki feltételekkel rendelkező - veszélyes hulladék
feldolgozóba, ahol annak ártalmatlanítását azonnal szakszerűen meg
lehet kezdeni! Ezzel egyidejűleg a csepeli ingatlanokon elvégezni a
teljes kármentesítést.
Csak így akadályozhatjuk meg, hogy ez a szennyezőforrás tovább
mérgezze a környezeti elemeket, közvetlenül és közvetett módon
fenyegetve a csepeli lakosok és az itt dolgozók egészségét, a Duna
ökológiai biztonságát, a csepeli ivóvízbázist.
Erre, ha nincs más mód – a közjó, a biztonság megvédése és csepeli
emberek életminőségének megóvása érdekében - akár csepeli közpénzt
is fel kell ideiglenesen használnunk!
2. Fel kell tárnunk, és tájékoztatnunk kell a közvéleményt e példátlan
bűncselekmény körülményeiről:
o meg kell nevezni, és a törvény legkeményebb eszközével kell
elítélni a bűnösöket, a vétkeseket, a mulasztókat;
o meg kell tudnunk a galvániszap eredetét; meg kell
akadályoznunk a hasonló cselekményeket;
o vissza kell szereznünk minden ezzel kapcsolatos önkormányzati
kiadásunkat, a csepeliek erre fordított adóforintjait!
Interpellációm e két cél elérése érdekében készült.
Kérem Polgármester urat, a csepeli polgárok a kerület jó híre érdekében
működjünk együtt, tegyünk meg mindent, hogy a lehető legrövidebb
időn belül eltüntethessük kerületünk legnagyobb veszélyforrását, az
illegálisan és szakszerűtlenül tárolt 1200 tonna galvániszapot!
Budapest, 2007. március 12.
Tisztelettel:
Németh Szilárd s.k.
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