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Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez 
 

Megoldásra váró problémák a 6. önkormányzati egyéni 
választókerületben és a megválasztott képviselőkkel való 

együttműködésben  
 

címmel 
 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Három, az önkormányzati körzetemet érintő konkrét, az Ön intézkedését 
kívánó problémával, illetve egy, az előbbiekkel összefüggő kéréssel fordulok 
Polgármester úrhoz. 
 
Ad1) Március 21-én a Fenyves utca több lakója fordult hozzám 
panaszukkal, amelyet így foglaltak össze írásban: „Fenyves út, avagy 
köszönjük, nem kérünk a murvából…”. 
 
Elmondták, hogy amióta az önkormányzat megbízásából a CSEVAK Zrt. 
lemurvázta utcájukat, azóta kénytelenek porrengetegben élni. Bár nem nagy 
forgalmú közútról van szó, de éppen elég – főleg a száraz időszakokban -, 
port vernek fel akaratlanul is az utcában lakók. Ezt csak tetézik azok a – 
főleg fiatalabb – hívatlan „vendégek”, akik szórakozásból „rodeóznak” a 
környéken. A lakók kifogásolták azt is, hogy nyáron, a nagy szárazságban 
soha egyetlen locsolókocsit sem láttak utcájukban. 
 
Megjegyezték, hogy a murvázás előtt nem kérték ki a véleményüket, pedig 
erre törvényi kötelezettsége is van az önkormányzatnak.  
(Szeretném felhívni Polgármester úr figyelmét arra, hogy velem, mint a körzet 
képviselőjével sem egyezetett senki arról, hogy fél körzet utcáit lemurvázzák, 
amelyet én – korábbi, az itt élőkével megegyező tapasztalataim alapján - nem 
támogattam volna.) 
 
Kérésük, hogy az önkormányzat találjon megoldást az utca problémájára, 
továbbá szüntessék meg az utcában keletkezett gödröket, és újítsák fel a 
használhatatlanná vált járdát is. 
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Ad2) A Szebeni út 110. számú üres telek előtt, félig a járdán, félig füvön 
hosszú ideje rendszám nélkül áll egy, láthatóan lerobbant állapotú, fehér 
színű FIAT kisteherautó. Több lakó bejelentette a zöld számon, én legalább 
háromszor jeleztem szóban vagy telefonon a körzeti megbízottnak, a 
közterület-felügyeletnek és Orosz Ferenc alpolgármester úrnak, de érdemi 
intézkedés (elszállítás) azóta sem történt. 
 
AD3) A CSEVAK Zrt.-től március 19-én a következő tartalmú e-mailt 
kaptam: 
 
„Értesítem, hogy az Ön körzetében, a Késmárki utca - Határ utca 
csomópontban körforgalom építési munkák fognak kezdődni. 
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes 
vállalkozóval a szerződés aláírása folyamatban van. A munkaterület 
átadásának időpontjáról értesíteni fogjuk Önt, és jelenlétére számítunk! 
Az előkészítési munkákat követően a munkák - időjárás függvényében - 
kezdődnek, és az első félévben elkészülnek.” 
 
Megdöbbenve olvastam a levelet, hiszen engem, mint egyéni önkormányzati 
képviselőt nem vontak be az előkészítési folyamatba, csak a Zrt. egyik 
beosztottja kész tényként közli velem a fentieket. Ennél súlyosabb gond, 
hogy így arra sem kaptam lehetőséget, hogy az általam képviselt lakókkal 
megbeszélést, egyeztetést, véleményük kikérését megtehettem volna. (lásd 
még: az utcák - lakossági ellenállást kiváltó- lemurvázása is) 
 
 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Kérem, szíveskedjen megtenni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a 
lakossági problémák gyorsan és számukra elfogadhatóan rendezhetők. 
Azért szokásosan az Ön intézkedését, mert utasításra, a költségvetési pénzek 
feletti rendelkezésre csak a polgármesternek van törvényszerinti 
jogosultsága, az egyéni képviselőknek nincs. 
Törvényből adódó jogosultságom viszont, hogy tájékoztatást kapjak minden 
olyan önkormányzati kezdeményezésről, ami választókörzetemet illeti, s erről 
tanácskozhassak, ezt megvitathassam választóimmal, és véleményüket, 
érdekeiket közvetítve képviseljem Őket. 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Kérem, hogy intézkedéseiről szíveskedjen írásban tájékoztatni, továbbá 
kérem, hogy a témában feltett kérdéseimre szíveskedjen válaszolni! 
 
 

1. Rövid és hosszabb távon hogyan látja megoldhatónak a 6-os körzet 
murával leszórt utcáinak problémáit? 
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2. Miért kell megvárni az írásos intézkedés kérését egy olyan hétköznapi, 
„kis ügyben” is, mint a Szebeni út 110. előtt hónapok óta álló 
forgalomképtelen autó ügye? 

3. Tudnak-e a lakók róla, s mit szólnak a körforgalom építéséhez? 
4. Milyen intézkedéseket szándékozik tenni azért, hogy valóban 

gyakorolhassam képviselői jogaimat a 6-os körzetben? (Ügyek 
előkészítésébe, lakossági fórumokba való bevonás, stb.) 

 
Várom Polgármester úr - kérdéseimre adott – konkrét, érdemi válaszait 
illetve az ügyekben tett intézkedéseit! 
 
 
Budapest, 2008. március 25. 
 

Tisztelettel: 
 

Németh Szilárd s.k. 
6. ÖEVK képviselő 
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