
 

BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 

Iktatószám: 17-1567/2009. 
 
 

V Á L A S Z  
Németh Szilárd úrnak a hárosi (Fácán-hegyi) szemétheggyel kapcsolatos  

interpellációjára 
 
 

Tisztelt Képviselő Úr! 
 
Feltett kérdéseire a következő válaszokat adom. 
 
1. Mikor szerzett tudomást a szeméthegy létéről? 
 
 Válasz:  2008. december 12-én 
 
2. Mit tett eddig annak megszüntetéséért? 
 
 Válasz:   
 a.) Az ügyben érintetteket levélben kérem fel az Ön kérdésének teljes  
  körű megválaszolása érdekében. Így levelet írtam (az interpelláció   
  megérkezésekor) 2009. január 7-én: 

- dr. Demszky Gábor főpolgármester úrnak, 
- Császár Mihály kerületi rendőrkapitány úrnak, 
- Haranghy Csaba Vízművek vezérigazgató úrnak, 
- dr. Szeles Gábor jegyző úrnak. 

A levelek másolatát csatolom. 
Az eddig megérkezett választ – Császár Mihály úr levele – csatolom. 
Ha az ügyben további válaszokat kapok, azokat hiánytalanul és késedelem 
nélkül eljuttatom Önhöz. 
 

b.) 2009. január 12-én Orosz Ferenc alpolgármester fogadta a BVM Épelem Kft. 
vezetőit, akik az intézkedéseikről szóló dokumentumot adták át (a 
dokumentum az ügy hivatalos hatósági ügyiratában elhelyezésre került). 
A vezetők szóban jelezték, hogy a hatóság által előírt határidő lejárta előtt 
teljesítik kötelezettségeiket. 
Megjegyzés: A Kft. írásban is megerősítette korábbi nyilatkozatát. A 2009. 
január 14-én érkezett levelet csatolom. 
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3. Miért nem tájékoztatta a képviselő-testületet és az érintett csepeli 
lakosságot? 
  A választ dr. Szeles Gábor úr által készített levél – amelyet     
  közvetlenül megküldött Önnek – tartalmazza. 
 
4. Mit kíván tenni a jövőben a hasonló esetek megelőzéséért? 

Válasz: 
a.) 2009. január 12-i tisztségviselői értekezleten felkértem dr. Szeles Gábor 

jegyző urat, hogy az összes folyamatban lévő hasonló jellegű ügyet 
tételesen tekintsék át. 

b.) Kezdeményezem, hogy a VKB a környezetvédelmi kérdéseket 
folyamatosan kísérje figyelemmel, 2009. tavaszán és őszén tartsanak a 
kerületben környezetvédelmi szemlét, bejárást. 

c.) A környezetvédelmi tanácsnok urat kérem a környezetvédelmi ügyek 
fokozott felügyeletére. 

d.) A 2009. évi költségvetésben javaslatot terjesztek elő az ilyen és hasonló 
ügyekből adódó tennivalóink megoldására, megjegyezve, hogy 
közpénzből nincs szándékom mások helyett munkát, feladatokat, 
kötelezettségeket elvégeztetni. 

e.) Felkérem az illetékes hatóságokat összehangolt ellenőrzéseik fokozására. 
f.) Felkérem a helyi média képviselőit, hogy a köztisztasággal, az illegális 

szemét elhelyezéssel többet foglalkozzanak, kérve a lakosság 
közreműködését is. 

g.) E helyen is felkérem képviselő-társaimat, hogy képviselői fórumaikon 
kérjék a lakosság cselekvő részvételét az illegális közterület szennyezés 
megakadályozása érdekében. 

h.) A helyi sajtón keresztül felkérem a kerület közigazgatási területén 
tulajdonnal rendelkezőket, hogy a – területeik, ingatlanaik szabályszerű 
használatára vonatkozó – jogszabályi kötelezettségeiknek maradéktalanul 
tegyenek eleget. Ebben a munkában számítok a gazdasági szervezetek 
érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveire, szervezeteire is. 

i.) Az Ön interpellációjára adott válaszomat a korábbi felsorolásban 
említettekhez közvetlenül is megküldöm. 

 
 

Tisztelt Képviselő Úr ! 
 
 

Kérem válaszomat és intézkedéseimet elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2009 január 15. 
 
 
                                                                   Tisztelettel: 
 
                                                                                                                    
              Tóth Mihály 
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Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 

POLGARMESTER 
1211 Buda est XXI. Szent Imre ter 10. 

181 1751 Bp., Pf. 85. 
E-mail: tothmelender.hu 

ir (1)-276-7660 
Fax: 1)-427-6380 

Honlap: www.csepe1.hu 
Portal: www.budaest21.hu 

Budapest XXI. kerUieti Rendorkapitanysag 
Csaszar Mihaly 
rendorkapitany 

Tisztelt Rendorkapitany Ur! 

Csatolom Nemeth Szilard kepviselo ur interpellc3ciojat. A valasz megadasahoz 
kerem az On altai vezetett szervezet intezkedeserol sZlveskedjek 2009. januar 15
ig frasban tajekoztatast adni. 

Kerem, hogy intezkedesenek Irasos masolatat sZlveskedjek szamomra atadni. 

Budapest, 2009. januar 07. 

Odvozlettel: 



Csepel Onkormanyzata 

POLGARMESTER 

Budapest XXI. Keriilet 

1211 Buda est XXI. Szent Imre ter 10. 
[8J 1751 Bp., Pf. 85. 
E-mail: tothmelender.hu 

v (1 )-276-7660 
Fax: 1 -427-6380 

Honlap: www.csepel.hu 
Portal: www.budaest21.hu 

Fovarosi Vizmuvek Zrt. 
Haranghy Csaba 
vezerigazgat6 tJr 

Tisztelt Vezerigazgato Ur! 

Csatolom Nemeth Szilard kepviselo ur interpellaciojat. A valasz megadasahoz 
kerem az On altai vezetett szervezet intezkedeserol sZlveskedjek 2009. januar 15
ig Irasban tajekoztatast adni. 

Kerem, hogy intezkedesenek Irasos masolatat sZlveskedjek szamomra atadni. 

Budapest, 2009. januar 07. 

OdvQzlettel: 

/ 

Lv.
 



Budapest XXI. Keriilet CsepelOnkormanyzata 

POLGARMESTER 
1211 Buda est XXI. Szent Imre ter 10. 

l'8J 1751 Bp., Pf. 85. 
E-mail: tothmelender.hu 

'iI (1 )-276-7660 
Fax: I -427-6380 

Honlap: www.csepel.hu 
Portal: www.budaest21.hu 

Budapest Fovaros Onkormanyzata 
Dr. Demszky Gabor 
F(fpolgarmester ur reszere 

Tisztelt Fopolgarmester tir! 

Csatolom Nemeth Szilard kepviselo ur interpellaciojat. A valasz megadasahoz 
kerem az On altai vezetett szervezet intezkedeserol szfveskedjek 2009. januar 15
ig frasban tajekoztatast adni. 

Kerem, hogy intezkedesenek frasos masolatat szfveskedjek szamomra atadni. 

Budapest, 2009. januar 07. 



2009 01/14 08:50 FAX 61401 XXI .KER.KAP. VEZ. ~001 

BUDAPESTI RENDOR-FOKAPITANYSAG 
XXI. KEROLETI RENDORKAPITANYSAG 

KAPITANYSAGVEZETO 

• 1211 Budapest, S~entlmre ter 23. 1751 Pr.: 19 
Tel: 421-4600 8M: 61-100 

Szam: ./61 - is {" f ~~, Co 

roth Mihaly Polgarmester Ur' 
Budapest XXI. keriilet Csepel OnkormanYZtlttl 

Budapest 

Tisztelr Po/gamester Or! 

Tdjekoztatom, hogy Budapest XXI. Kerulet Csepei Onlwrmany:tata Kipviseio-testulet 
Fidesz - KDNP KepviselO - c.';oport .fr,.,kciovezelu/el Nemet Szilardot irasban 
t4jrikoztattuk a hatosagunkon. 01210-2951/2008. h1Jniigyi szcimon 2008. december 12-en 
a Btk. 280. § (1) bekezde.v a. pontjaba utkoz6 es a~zerin' minosullJ kOrnyezetkaros[tas 
bunteft megaiapozQtt gyanuja miatt ismeretlen t€lteS ellen indftott nyomozcis jeienlegi 
izlltisar61. 

Budape.st. 2009. januar 9. 

Tisztelettel: 
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Budapest Fovaros 
XXI.ker•.Csepel Onkormauyzata 
Polgarmesteri Hivatal 

Tilth Mihaly iir
 
polgarmester
 

Budapest Targy :A BVM Epelem Kit 
Szent Imre ter 10 hulladek kez~lesi 

1211 ugye 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

A 2009. januar 12-en Orosz Ferenc alpolgarmester mal tortent szemelyes 
megbeszelesen elhangzottaknak megfeleloen a II- 2604-4 12003 szamu hatarozat 
2009. szeptember 30-i inert hulladek e]szaIlitisara vonatkoz6 hatarid6 
teljesiteset negy h6nappal korabbra 2009. majus 31-re vallaljuk. 
Ez ideig a beton tonnelekbOl kivaIogatott lakossagi kommumilis hulladekot 
megtisztitjuk es elszauittatjuk, a beton tonneleket a sajat teri.iletiinkre 
deponaljuk, a kesobbiek soran masodlagos hulladek-feThaszmilaskent 
hasznositjuk Ipld. litszegelyko - , illetve jardaelemekhez bedolgozva.l 

Bejelentjiik, bogy a telep felszini rendezese utan a 20008411 hrsz-u 
ingatlanunkat bekeritjUk. 

Budapes~ 2009. januar 14. 

BVIVI 
Tisztelettel:EPELEM 

ELOREGvAR'r6 Es 
·SZOLGALTAl'O KFT. 

1117 BUDAPEST, 
BUDAFOKI err 215. 
LEVELCfM: 
1502BP. PF. 47. 
1E.EFON:-.311-52OO 
~.2lJ5.0155 

E-mai: 
lM.iiiljOtIem@lIrmu*m.."I.J 
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