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2016.04.07-én rendkívüli lakossági fórumon, a Keresztúry Dezső Általános Iskolában 
a Hortobágyi utca - Nemes utca sarkán lévő illegális szemétlerakóról az önkormányzat 
nevében egy ajánlatot tett a terület jelenlévő tulajdonosának. Az ügy előzményeként 
csak annyit, hogy ön és én már közösen kerestünk megoldást ennek a problémának a 
megoldására, de kiderült, hogy a szituációban az önkormányzat nem rendelkezik 
megfelelő eszközökkel a rend helyreállíttatására. 
Egy önkormányzati testületi ülésen e tárgyban elhangzott kérdésemre a jegyző 
egyértelműen elmondta, hogy a környezetvédelmi szabályozás és betartatása 
kormányzati feladat és minden inkább a központosítás irányába tart. Ennek ellenére az 
akkor megtett javaslatom – feliratban jelezzük a változtatás szükségességét és 
mindenki a maga lehetőségeivel támogassa ezt, mert Kőbányán egyre nagyobb 
méreteket ölt az illegális szemétlerakás – nem került elfogadásra. 
Az említett lakossági fórumon a megjelent hivatalok egyike sem tudott érdemben - 
több mint egy év után – többet mondani, mint korábban.  
Ön – ezzel szemben – az önkormányzat nevében egy vételi ajánlattal élt a terület 
tulajdonosának, aminek segítségével – ugyan önkormányzati pénzből – a kialakult, 
most már veszélyes állapot kezelhetővé vált volna. 
Időközben (2016.04.21) a soros közgyűlésen ön összefogást hirdetett a szeméthelyzet 
megoldására. Ezért fordulok önhöz a kérdéseimmel: 
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 Az ön által adott határidőig (04.30) a szóban forgó szemetes terület 
tulajdonosa elfogadta-e a megoldási ajánlatot? 

 Amennyiben igen, a veszélyhelyzet felszámolására és az újra előfordulás 
megelőzésére mit és mikorra tervez a városvezetés? 

 Amennyiben nem, mit tervez tenni a Hortobágyi utca - Nemes utca 
sarkán lévő illegális szemétlerakó megszűntetésére? 

 Az egyre elharapódzó kőbányai illegális szemétlerakás és újra lerakás 
problémájának megoldására van-e és max. 1 hónapon belül – akár csak 
részelemeiben - életbe léptethető tervezetszerű, átfogó megoldási 
javaslata? 

 
Tisztelettel várom válaszát. 

 
Budapest, 2016. május 3. 
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