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Interpelláció 
a hárosi (Fácán-hegyi) szemétheggyel kapcsolatban 

 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
 
Lakossági bejelentés alapján fedeztük fel, hogy milyen környezetkárosítás 
folyik Csepelen, a fővárosi ivóvízbázis közvetlen közelében. A részben 
önkormányzati, részben egy gazdasági társaság által tulajdonolt ingatlanon 
legalább 15 méter vastagságban, többezer köbméter építési, ipari és 
háztartási hulladékkal töltötték fel a Duna árterét, a hárosi Fácánhegyi dűlő 
végénél. A hulladék elhelyezése hónapok óta folyhat, de az utóbbi hetekben 
gyorsult fel annak töltésként való eltüntetése. Minden bizonnyal nem kevés 
veszélyes hulladék is került a keverékbe. 
 
Információink szerint a vízművek már feljelentést is tett az ügyben, sőt 
leállította a csepeli csápos kutak működését, amelyről tájékoztatta 
Polgármester urat és Demszky Gábor főpolgármestert. Ennek ellenére semmi 
sem történt az ügyben, sőt Önök – hasonlóan a galvániszap szennyezéshez - 
nem informálták sem a képviselőtestületet, sem a veszélyeztetett lakosságot. 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
Kérem, a fentiekkel kapcsolatban a következő kérdésemre szíveskedjen 
válaszolni: 
 

1. Mikor szerzett tudomást a szeméthegy létéről? 
2. Mit tett eddig annak megszüntetéséért? 
3. Miért nem tájékoztatta a képviselő-testületet és az érintett csepeli 

lakosságot? 
4. Mit kíván tenni a jövőben a hasonló esetek megelőzéséért? 

 
Továbbá arra kérem, egyben határozottan felszólítom Polgármester urat, 
hogy tegyen meg mindent a hárosi szeméthegy haladéktalan elszállítása, 
ártalmatlanítása, az ingatlan kármentesítése érdekében. Hiszen csak így 
akadályozhatjuk meg, hogy ez a szennyezőforrás tovább mérgezze a 
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környezeti elemeket, közvetlenül és közvetett módon fenyegetve a csepeli 
lakosok egészségét és a csepeli ivóvízbázist, a csápos kutak biztonságos 
működtetését. 
 
A környezetvédelmi törvény alapján az eljárások és a felszámolás teljes 
költségét a szemét elhelyezőinek, az esetlegesen azt engedélyezőknek és az 
ingatlanok tulajdonosainak kell állniuk. A vétkes jogi és magánszemélyeket 
példásan meg kell büntetni. 
 
Kérem Polgármester urat, a csepeli polgárok egészsége, a csápos kutak 
ismételt és biztonságos elindítása, a kerület jó híre érdekében 
működjünk együtt! 
 
Várom Polgármester úr pontos, szakszerű és teljes körű válaszát! 
 
 
Budapest, 2009. január 7. 
 

Tisztelettel: 
 

Németh Szilárd 
frakcióvezető 

 

1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 148-150.  Tel./Fax: 277-0669 
E-mail: nemeth.szilard@fidesz.hu  Internet: www.csepel.fidesz.hu 

3


	Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 
	 
	Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 
	 
	Budapest – Csepel Önkormányzata 


		2011-12-15T16:11:51+0100
	dr. Szeles Gábor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




