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Budapest – Csepel Önkormányzata    S Ü R G Ő S !!! 
Tóth Mihály úr részére 
Polgármester 
 

Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez 
 

Kik és miért szennyezik a Kis-Duna partot? 
 

címmel 
 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
A múlt hétvégén, a Csepeliek A Zöld Kis-Duna Partért Egyesület - február 
14-e óta - már harmadik alkalommal tartott Duna-part takarítási akciót. 
Kerületünk lelkes és felelős lokálpatriótái saját szabadidejük, erejük és 
költségeik terhére vállalták ezt a nemes feladatot. Akciójuknak azonban 
akkor van értelme, ha mások is megőrzik a rendet, tisztaságot, a természetes 
környezetet. 
 
A fentiekkel szöges ellentétben, megdöbbenve tapasztaltam, hogy a 6-os 
önkormányzati körzetben – amelynek egyéni képviselője vagyok -, 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, a Csepeli Ifjúsági Tábor 
területén óriási sitt, törmelék és szemétdombok virítanak. Sőt, egy családi 
síremlék, kripta maradványai is megtalálhatók a területen. (Lásd a mellékelt 
fényképek, amelyeket Zupkó János képviselőtársam készített tegnap.) 
 
Telefonon felhívtam Fodor Tamás igazgató urat, aki arról tájékoztatott, hogy 
a szemétdomb még az ő vezetői kinevezése előtt nőtt ki a földből, egyéb 
információval nem rendelkezik. 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Azonnali intézkedést kívánó, majd később megválaszolandó kérdéseim 
Önhöz a következők? 
 

1. Tudott-e Ön és a hivatal a környezetszennyezésről, 
hulladéklerakásról? 

2. Kik és mikor rakták le a szennyet? Milyen hulladékot (építési törmelék, 
háztartási, netán veszélyes) tartalmaz? 

3. Volt-e erre engedélyük, és ha igen, ki adta ki? 
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4. A lerakás és az engedélyezés előtt egyeztettek-e az ott élő családokkal, 
szakmai és érdekvédelmi civil szervezetekkel? 

5. Hogyan kerülhettek oda egy kripta maradványai? Származhatnak-e 
ezek bűncselekményből?  

6. Hogyan képzeli el az Ön és párttársai által hangoztatott „wellness és 
turistaparadicsomot” a szemétdombok és sírbolt maradványok között? 

7. Milyen azonnali intézkedéseket szándékozik tenni az ügyben? 
(vizsgálat, azonnali elszállítás, kármentesítés, lakók és civilszervezetek 
értesítése, feljelentés, felelősök megnevezése és szigorú megbüntetése, 
stb.) 

 
 
Várom Polgármester úr - kérdéseimre adott – konkrét, érdemi válaszait 
és az ügyben tett sürgős intézkedését! 
 
 
Budapest, 2008. március 19. 
 

Tisztelettel: 
 

Németh Szilárd s.k. 
6. ÖEVK képviselő 
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