Tisztelt Képviselő Úr!
Írásbeli kérdését a Nemes utca és Hortobágyi utca sarkán található illegális szemétlerakóval
kapcsolatosan köszönettel megkaptam. Kérdéseire az alábbi választ adom:
1) Felajánlásomra a szóban forgó terület tulajdonosa 04.30-ig nem adott választ. A határidő
lejárta után telefonon beszéltem vele, eredetileg elutasító álláspontját a beszélgetés hatására
megváltoztatta és ígéretet tett, hogy újra átgondolja az önkormányzat ajánlatát. A válaszát
május 9-én este 18:00 óráig vártam, azonban eddig az időpontig nem jelentkezett. A határidő
lejárta után többször kerestem, illetve keresték a hivatal munkatársai is, összesen több tucat
alkalommal. Egyszer sikerült elérni, akkor visszahívást kért, de előtte és utána egyaránt
elérhetetlen maradt.
2) Tekintettel arra, hogy a tulajdonos nem csak nem jelentkezett, de – tudván hogy én, illetve
munkatársaim keressük – nem is vette fel a telefont, a válaszát csak nemlegesnek tudom
értékelni. Ahogy ezzel a próbálkozással is tettük, az Önkormányzat vezetése továbbra is kész
– jogszerű keretek között – messze a kötelességein túlmenve segíteni az ügy megoldását, de
a telek megvásárlásán kívül én nem látok további lehetőséget az ügy érdemi befolyásolására.
Az eljáró hatóságokkal a párbeszédet továbbra is folyamatosan fenn fogjuk tartani, feladataik
elvégzését számon fogjuk kérni, ennyit tehetünk.
3) Az illegális szemétlerakás megakadályozása, illetve a lerakott hulladék elszállítása minden
ingatlan esetében a tulajdonos feladata, így a Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában lévő
közterületek és egyéb ingatlanok esetében számonkérhető. Meglátásom szerint Kőbánya
jelenlegi vezetése - lehetőségei szerint - mindent megtesz az illegális szemétlerakás
megelőzésére, a közterületek tisztán tartására. Ezen intézkedések közül engedje meg, hogy
különösen a figyelmébe ajánljam az alábbiakat:











a "Szemét helyett virág" akció keretében a frekventált közterületi szemétlerakóhelyekről nem csak elszállíttattuk a hulladékot, de a helyükre virágot ültettünk,
számos gócpontot sikeresen felszámolva ezzel - erről a KŐKERT minden évben említést
tesz beszámolójában,
az összesen 100 térfigyelő kamera kihelyezését, amelynek köszönhetően a megfigyelt
területeken minimálisra csökkent a közterületi hulladéklerakás problémája,
az idei költségvetésben közterületeken illegálisan lerakott hulladék elszállítására
beállított bruttó 33 millió forintot - ennek a tevékenységnek a forrásigénye évről évre
folyamatosan nő, ennek ellenére a fedezetet az Önkormányzat biztosítja,
a közterület-felügyelet - eredetileg 11 fős - létszámának a 78 főre bővítését,
a BRFK X. Kerületi kapitányságának folyamatos támogatását,
a kerületben működő polgárőrségek folyamatos támogatását,
a külterületek védelmében a mezei őrszolgálat fenntartását,
a Kőbánya több pontján évente megtartott szemétszedési akciókat.

Ismételten szeretném kiemelni, hogy az illegális hulladéklerakás megelőzése, valamint az
illegálisan lerakott hulladék elszállítása az érintett ingatlan tulajdonosának a feladata, így a
Kőbányai Önkormányzat dolga – a fenti széleskörű intézkedések mellett is – a kőbányai
közterületek és egyéb kerületi tulajdonú ingatlanok védelme. Ezen feladatának
az Önkormányzat véleményem szerint maradéktalanul eleget tesz, melynek legfőbb
bizonyítéka a feladatért felelős KŐKERT éves beszámolójának egyhangú elfogadása 2015-ben.

Más tulajdonának az ilyen célú őrzését, illetve ilyen ingatlanról a szemét elszállítását – ahogy
azt Képviselő Úr is tudja – az önkormányzattól elvárni nem lehet, nem is lenne megalapozott
vagy etikus.
Bízom benne, hogy sikerült megválaszolnom a kérdéseit!
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