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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 hárosi Almafa utcát? 
Kik és miért veszélyeztetik az egyébként is halmozottan hátrányos 

helyzetű hárosi családok egészségét, biztonságát? 
 

címmel 
 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
A múlt héten több hárosi lakos, köztük Pabar Lajos úr, a Hárosért Egyesület 
elnöke is megkeresett egy kiterjedt, többszáz tonnát és m3-t is elérő 
környezetszennyezéssel kapcsolatban, amely az Almafa utcában található. 
 
Az nagy valószínűséggel már most megállapítható, hogy a 
hulladékgazdálkodás rendjét sértették meg, de nem zárható ki a veszélyes 
hulladék szándékos elhelyezése sem. Ez utóbbi egyértelműen az ott élők 
egészsége, biztonsága ellen irányuló támadás. 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Azonnali intézkedést kívánó, majd később megválaszolandó kérdéseim 
Önhöz a következők? 
 

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

2. Kik, és mikor rakták le a szennyet? Milyen hulladék fajtát (építési 
törmelék, háztartási, aszfalt, veszélyes) tartalmaz? 

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

szakmai és érdekvédelmi civil szervezetekkel? 
5. Milyen azonnali intézkedéseket szándékozik tenni ebben az ügyben? 

(vizsgálat, azonnali elszállítás, kármentesítés, lakók és 
civilszervezetekkel való konzultáció, büntetőjogi feljelentés, felelősök 
megnevezése és szigorú megbüntetése, stb.) 

6. Meddig lesz még Háros és az ott élő többszáz család Csepel 
mostohagyermeke? 
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7. Mit gondol Polgármester úr, meddig terhelhetők még a Hároson élő 
csepeli adófizető polgárok? (Nincsenek jogbiztonságban az otthonaik, 
se csatorna, se gáz, se infrastruktúra, „kitalált” és „fantom” közterületi 
elnevezések, ráadásul meg ott „épülhet” a „Csepeli Sitt-hegy”.) 

 
 
Várom Polgármester úr - kérdéseimre adott – konkrét, érdemi válaszait, 
és az ügyben tett sürgős intézkedését! 
 
 
Budapest, 2008. április 7. 
 

Tisztelettel: 
 

Németh Szilárd s.k. 
önkormányzati képviselő 
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