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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
2007. november 8-án részben megtérült az az áldozatos munka, 
amely a volt Csepel Művek területén illegálisan tárolt 1200 tonna 
galvániszap elszállítását, valamint a felelősök büntetőjogi 
számonkérését szorgalmazta. 
 
Ezen a napon tartotta Fodor Gábor miniszter úr Németh 
Szilárddal és Illés Zoltánnal azt a közös sajtótájékoztatót, amelyet 
bár megpróbáltak egyesek megzavarni különféle bekiabálásokkal, 
nem kért felszólalásokkal, mégis megnyugvást hozott a csepeli 
lakosok számára. Ezen a napon - mint az Ön is tudja - 
megkezdték a mérgező anyag elszállítását. 
 
A különféle híradásokban többször elhangozott az a megalapozott 
állítás, amelyet a Fidesz - KNDP frakció hosszú ideje hangoztat 
különböző szakértői vélemények ismeretében (amelyet a 
képviselő-testület összes tagjának módjában állt megismerni), 
mégpedig hogy a tárolt anyag igen mérgező, rákkeltő, valamint az 
emberi életre nagymértékben ártalmas. 
 
Frakciónk ezért próbálta számos alkalommal kiharcolni azt a 
képviselő-testületi döntést, amely az elszállítást tette volna 
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lehetővé. Ezt azonban kerületünk MSZP-SZDSZ-es vezetése 
minden alkalommal megakadályozta. 
 
Szerencsére az elszállítás és a terület kármentesítésének 
problémája megoldani látszik – remélhetőleg még idejében -, 
azonban ennyibe nem nyugodhatunk bele! 
 
Az ügy minden egyes momentuma, minden adat fontos lehet 
annak érdekében, hogy az teljes egészében feltárásra 
kerülhessen.  
 
Ennek első lépéseként az Önkormányzatunk Szervezeti és 
Működési Szabályzata alapján interpellációval fordulok Önhöz, 
amelyre 15 napon belül írásban kérem a választ, továbbá kérem, 
és egyben javaslom, hogy a soron következő testületi ülésen 
kerüljön megtárgyalásra. 
 
Kérdéseim: 
 
Mint azt Polgármester úr jól tudja, hiszen vélhetőleg az Ön pártja 
számára racionális döntése volt, Kál Károly SZDSZ-es 
képviselőtársunk (aki egyben a Tulajdonosi bizottság elnöke is) 
cége kapta azt a megbízást, amely a galvániszap telepek 
őrzéséről/ellenőrzéséről szólt.  
 
Mint az ellenőrzési bizottság elnöke – bár erre senki nem kért fel, 
abban biztosan egyet értünk polgármester úrral, hogy ez a 
szakbizottság elnökétől elvárható -, többször is kint jártam a 
helyszínen másodmagammal, ahol egyáltalán nem tapasztaltam 
annak nyomát sem, hogy bárki a szóban forgó területeket 
bármikor is őrizte, vagy akár ellenőrizte. Minden alkalommal a 
helyszínen tájékozódtam a telephelyek mellett dolgozó 
munkásoktól arról, hogy találkoztak-e bármilyen biztonsági őrrel, 
de minden esetben határozott nem volt a válasz. 
 
Talán ez magyarázhatja annak a tényét is, hogy a „védelem” alatt 
álló területek egyikét ismeretlenek felgyújtottak, valamint azt is, 
hogy az őrzési/ellenőrzési tevékenység ideje alatt nőtt a veszélyes 
hulladék mértéke.   
 
Összefoglalva tehát azok után, hogy Kál Károly képviselőtársunk 
egyetlen alkalommal sem szavazta meg, hogy a mérgező 
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galvániszap elkerüljön a kerületből, ezek után vígan elvállalta 
annak „őrzését” nem kevés javadalmazás fejében. 
 
Kérem Polgármester urat, hogy tájékoztasson, hogy Kál Károly 
cégének összesen mennyi juttatás lett kifizetve a szolgáltatásért 
cserébe. 
 
Kérem, továbbá tájékoztasson arról is, hogy hogyan történt a 
Hivatalban a kifizetések előtt a teljesítés igazolása? Hogyan 
igazolta a bizottsági elnök úr cége a szolgáltatás teljesítését? 
Készültek-e feljegyzések, értesítések a Hivatal felé? Ezek iktatásra 
kerültek-e? Képviselőként jogunkban áll-e ezeknek az 
anyagoknak a megismerése? 
 
Várom Polgármester Úr megtisztelő válaszát! 
 
 
 
Budapest, 2007. november 13. 
 
 
 
    
 
              Borbély Lénárd   
                                 képviselő 
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