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Budapest – Csepel Önkormányzata 
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Polgármester 
 

Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez 
 

„Elképzelhetőnek tartja-e, hogy azt több tízmillió forint közpénzt, amit 
„Közösen Csepelért” programra szántak, inkább a királyerdei utakra, 

az ott élők életminőségének javítására fordítsák?” 
 

címmel 
 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Múlt év nyarán a 6. számú egyéni választókerület, decemberben pedig Dél-
Királyerdő csatornázási lehetőségeiről, annak felgyorsításáról intéztem 
Önhöz kérdéseket. Az előbbit a kora nyári esőzések következtében a 6-os 
körzetben kialakult áldatlan állapotok, utóbbit lakossági bejelentés alapján 
kezdeményeztem. 
 
Az Ön, és MSZP-s pártelnök-helyettesének, Szenteczky Jánosnak, a CSEVAK 
jelenlegi vezérigazgatójának válaszai azonban mélyen elszomorítottak. A 
válaszokból az ott élőkkel kapcsolatban semmiféle empatikus megértést, de 
az évtizedek óta húzódó királyerdei csatornázási ígéretek megvalósításának 
szándékát sem tapasztaltam. Önök semmilyen konkrét időpontot, semmilyen 
kézzel fogható cselekvési tervet nem tudtak mondani királyerdő 
csatornázásával kapcsolatban. Pedig még nem is olyan régen egészen mást 
ígérgettek a szép, színes választási szórólapjaikon. 
 
Sőt, hogy Önök mennyire másodrangú csepelinek tekintik a királyerdeiket, 
nemcsak a csatornázással kapcsolatos lázas semmittevés, de az idei, a 
megszokottnál kicsit csapadékosabb tél is meggyőzhette az itt élő családokat. 
A 6. számú választókerületben ugyanis heteken keresztül a már leburkolt 
utakról sem takarították le a havat, a latyakot, de még csak nem is 
jégmentesítették azokat a napokig tartó ónos esőzés vagy az újrafagyás 
időszakában. (Erről több emberrel beszéltem, s több alakalommal jártam be 
a körzetet személyesen.) A le nem takarított utcák: Fenyves, Kökényes, Liget, 
Szellős, Lázár, Révész, Lőcsei, Zsolnai, Brassói, Halásztelek, Szigethalom, 
Szigetbecse, Szigetújfalu, Dabas, Duna dűlő, Vág, Vereckei utcák. De ezt 
kellett tapasztalnom lakhelyemen, Dél-Királyerdőben is: a Gyimesi, Vihorlát, 
Királyhágó és Szárcsa utcákban. És akkor még nem beszéltünk a mai napig 
csatorna és szilárd burkolat nélküli utcákról, ahol a helyzet egyenesen 
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katasztrofális. A hó és a jég teljesen kivájta ezeket az utcákat, s most, hogy 
megenyhült az idő, a csurgalék- és olvadékvíz mindezt betetőzi. Lassan már 
terepjáróval is kockázatos a közlekedés, nem beszélve arról, hogy 
sártengerben kell haza- és munkába bandukolni, vagy ki- és beszállni az 
autókba. Ezekkel az utcákkal, és az azokban élőkkel aztán végképp nem 
törődik Csepel vezetése! 
 
Önök duplán büntetik a királyerdei lakosokat: nem építenek csatornát, utat 
vagy ahol ez már van, ott úgy gondolják elégedjenek meg ezzel, s takarítsák a 
lakosok, ha akarják. De akkor mire fizetik Királyerdőben az adót? Csak nem 
a Kis-Duna parti és Csepel SC-s „befektetések ösztönzésére”? Esetleg a 
kórházunk bezárására, egy-két szakrendelés privatizálására, vagy netán a 
Hollandi út kibővítésére? Vagy talán a „Közösen Csepelért Programnak” 
álcázott törvénysértő adatgyűjtésre? 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Ugye, a fentiek alapján egyetért velem abban, hogy lenne jobb és 
szükségesebb helye annak a több tízmillió forint közpénznek, amit a 
„Közösen Csepelért Program” elnevezésű MSZP-s pártpolitikai 
reklámkampány keretében terveznek elkölteni az elkövetkezendő években? S 
talán osztja a véleményemet abban is, hogy nincs szükség ahhoz méregdrága 
kérdőívekre, hogy 14 év polgármesterség után végre meggyőződhessen arról, 
mit kellene tennie a csepeliekért. Elég csak kiszállni a jó meleg autóból 
valamelyik királyerdei utcában, s mindjárt látjuk, hol szorít a cipő! 
 
Az ügy tisztázása végett SZMSZ 27. §-a alapján interpellációval fordulok 
Önhöz, amelyre 15 napon belül írásban kérem a választ, s azt a január 24-i 
testületi ülésen javaslom megtárgyalni. 
 
Kérdéseim: 
 

1. Miért nem tisztították meg legalább a már leburkolt utakat? 
2. Mikorra és hogyan fogják rendbe tenni, szinte használhatatlanná vált 

királyerdei földes utcákat? 
3. Nyilatkozzon arról, ha - ne adj’ Isten – a tél még hátralévő részében is 

esne hó, tisztítani, jégmentesíteni fogják-e a királyerdei utcákat? 
4. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy azt több tízmillió forint közpénzt, amit 

„Közösen Csepelért” programra szántak, inkább a királyerdei utakra, 
az ott élők életminőségének javítására fordítsák? 

 
Várom Polgármester úr - kérdéseimre adott – konkrét, érdemi válaszait! 
 
Budapest, 2008. január 16. 
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