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ingatlan on jogellenesen elh elyezett építési-bontási hulladék tá rgyá ban

Tisztelt

Képviselő-testület!

A Képv i selő -testül et 420/20 18. (VI. 12.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy amennyiben
a Budapest XV kerület, Szentmihályi út 9107818 hrsz-ú (lrinyi János Laktanya mögötti)
ingalfanon jogellenesen elhelyezel/ építési-bontási hulladék elszállítására vonatkozó kötelezés
lárgyában a hatósági eljárás jogerősen befejeződik, a jegyző tájékoztassa a Képviselő-testületet
arról, h ogy a hivatalnak milyen f eladatai vannak a jogerős határozat végrehajtásával
kapcsolatban.
Fenti döntés nyomán a 20 l 8. augusztus 28-i képv i se l ő-testületi ülésen arról táj ékoztattam a
Képvise l ő-testül etet, hogy a másodfo kú hatóság hatóságom határozatát helybenhagyta, és mi vel
a másodfokú határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs, az a köte lezettel történt
közlésével véglegessé vált. A kötelezett közigazgatási pert indított a másodfokú határozat
fe lülvizsgá lata tárgyában, a kereset benyújtásának azonban a döntés végrehaj tására vonatkozóan
halasztó hatálya nincs. Hatóságom feladata vol t, hogy a másodfokú hatóság által k itűzött
teljesítési határidő (201 8. október 15.) letelte után hatósági e l l enő rzést tartson az ingatlanon, és
amennyiben a hull adék eltávolítása addigra sem történik meg, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 20 16. évi. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapj án e lrendelje annak
végrehajtását.
Hatóságom 20 18. november 9-én megtartotta hatósági ellenő rzését, és megállapította, hogy az
építési-bontási hu ll adék elszáll ítása nem történt meg, annak mennyisége nem csökkent, azaz a
kötelezett nem tett eleget a végleges határozatban fogla ltak kötelezettségének.
Tekintette l arra, hogy az ügyfél a végleges döntésben foglalt köte lezettségének nem tett eleget, a
döntés végrehaj thatóvá vált. Hatóságom erre tekintettel, az Ákr. 133. §-a alapján hozott,
november 22-én kelt végzésében hi vatalból elrendelte a határozat végrehajtását, és végzését a
végrehajtás foganatosítása végett, az arra jogosult Nemzeti Adó- és Vámhivata lhoz továbbította.
A közigazgatási per tudomásom szerint még nem zárult le.
A Képvi se l ő- testület 42 1/2018. (V I. 12.) ök. számú határozatában fe lkérte Hajdu László
országgyíílési kép viselőt, hogy írásbeli kérdést intézzen a Kormányh oz, annak kiderítése végett,
hogy az állami szervek, a kormányzati hivatalok miért késlekedn ek a XV. kerület illetékességi
teriileté11 három lzelyszínen - az MJ autópálya melletti, lrinyi János Laktanya mögölli területen;
a METRO áruház mögölli egyik szántóföldön, valamin/ a XV. kerület és XVI. kerület határán
húzódó MO felvezető mellett - is tapasztalt építési törmelék lerakása ügyében.
Haj du László országgyű l ési képvi se l ő az 1. melléklet szerinti írásbeli kérdést intézte dr. Pintér
Sándor belügyminiszterhez, melyre dr. Nagy István agrárminiszter a 2. mell ékl et szerinti választ
adta. A válasz alapján megállapítható, hogy a kormányzati szervek részérő l egyik ügyben sem
szü letett érdemi döntés.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ·a tájékoztatómban foglaltakat jóváhagyólag
tudomásul venni szívesedjék.
Budapest, 2018. december „ ..~~:.".

dr. Lamperth Mónika
jegyző
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Írásbeli kérdés!

2018 OKT 0J

HELYBEN
Tisztelt Elnök Úr!
Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok benyújtani

dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak

"Miért csak akkor szereznek érvényt a törvényeknek, /1a az a kormány érdekében áll? A
zemberek érdeke nem számít?"
címmel.
Tisztelt Miniszter Úr!
Az illegális hulladék.lerakás esetén a „szennyező fizet" elve nehezen alkalmazható, hiszen a
szennyező kiléte rendszerint homályban marad. A hulladék elszállítása, kezelése ilyenkor a terület
tulajdonosára marad, míg a környezetszennyezés, a talajkárosítás megállapítása és elhárítása állami
feladat. Eddig az elmélet.
A gyakorlatban viszont 2017. őszén Budapest Rákospalota Pestújhely Újpalota, azaz a XV. kerület
három pontján, magántulajdonú sz:ántófüldön igen nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű építési
hulladékot raktak le. Az itt élőket érthetően idegesítette, hogy a szél a port a szomszédos
szántóföldekre hordta, nem is beszélve a kockázatról, amit a törmelék ismeretlen összetétele
hordozott. A jegyző tehát decemberben kötelezte az ingatlan tulajdonosait a hulladék elszállítására,
megkereste továbbá a Kormányhivatalt az ő hatáskörükbe tartozó kérdésekben. Mindennek több
mint kilenc hónapja, de az okozott környezeti károk fblmérése és elhárítása ügyében mind a mai
napig nem történt semmi a tili-tolizáson kívül.
A központi költségvetés jóval több mint kétszer annyit embert foglalkoztat, mint a 2010-ben.
Parkinson óta persze tudjuk, hogy a hivatalnokok egymásnak. adnak munkát, vagyis több
kormányalkalmazott egyáltalán nem jelent több elvégzett föladatot, ám ilyen létszámnövekedés
mellett mégis elvárható lenne, hogy az állam ne csak a polgárok adóztatásában és vegzálásában
jeleskedjék, hanem néhány alapvető füladatát is lássa el.
Kérdezem ezért Miniszter urat:
1. Fontos-e a kormánynak az emberek, jelen esetben a XV. kerületiek egészsége?
2. Fontos-e a konnánynak a szántóföldek védelme?
3. Mikor fog végre érvényt szerezni a jogsz.abályoknak az állam az emberek, jelen esetben a
XV. kerületben élők védelme érdekében?
Várom

megtisztelő

válaszát.

Budapest, 2018. október 5.
Tisztelettel:
ajdu László
Demokratikus Koalíció
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Hajdu László rír
országgyíílési képviseló' részére
DK Országgy íifési Képviseló'csoportja
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Tárgy: válasz a K/1818. számú írásbeli kérdésre.

Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgyűlésről szóló 20 J 2. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján KI 1818.
számon dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz benyújtott, ,,Miért csak akkor szereznek
érvényt a törvényeknek, ha az a kormány érdekében áll'? Az emberek érdeke nem szánút?"
című írásbeli kérdésére a következő választ adom.
Magyarország Alaptörvénye elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges
környezethez, valamint kimondja, hogy a termőföld védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek
számára való megÖl7.ése az állam és mindenki kötelessége. Ezt a védelmet további
jogszabályokban meghatározott előírások és eljárások garantálj~.
Az illegális lerakások visszaszoritását az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium
kiemelt feladatként kezeli, ezért a problémára párhuzamosan több megoldási javaslat készül.
Egyrészről

célsze1ü lenne további hulladékudvarok létesítése annak érdekében, hogy a
lakosság minél szélesebb köre számára legyen biztosítva a hulladékok szabályos leadásának
lehetősége.

Másrészt a szaktárca vizsgálja egy olyan rendszer bevezetésének alternatíváit, amelynek
eredményeként a valós időben kapott, pontos infonnációk alapján lehetőség nyílik a
hulladékszállításba nem bekötött területek bekapcsolására a hulladékszállításba 1 valamint a
lakossági partnerek által használt kellő ünnértékü gyűjtőedények meghatározására, megelőzve
ezzel a keletkező „többlet hulladék" ellenörizetlen elhelyezését. Mindemellett nagy szerepet
szánnak a lakossági tudatfonnálásnak.
1055 8Jdaf)f1St. Kossvlh Lajos tér 11 . Telefon: (06 1) 795 3721 Fax: (06

1)

795 0072

Felvettem a kapcsolatot az ill etékes Járási Hivatall al. melynek tájékoztatása alapján a
Budapest XV. kerületében folyamatban lev0 eljárásokka l kapcsolatban a kö\'et.kczö
infonnációkkal tudok szolgálni .
Egy esetben az elsőfokú hatóság a hull adék ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6 1. ~-a
alapján az ing.Jtlanhasználót kötelezte az ingatlanon talá lható hullaM k továhhi kezelésre történő
átadás::íra. A kötelezett a dönté~ ellen fellebbezést nyújtott be. mel ynek következményeként a
Járási Hivatal az clsófokú határozatban megszaboll határi d őt 20 18. október 15-re változtatta,
egyebekben az elsöfokú döntést helybenhagyta.

Kötelezell a jogerős határozat ellen keresetet nyújtott be. a per a Fövárosi Közi gazgatási és
Munkaügyi Bíróságon jelenleg folyam;.rlban van .
ügyanetcn tőm1eléklerakás ügyében az önkonnányzati hatóság megkereste a főYáros i
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is viz,·éclelmi hatáskörében. mely megállapította, hogy sem a
Szil a.s-patak. sem a Csömöri-patak d zminöscgét nem befolyásolja a lerakás.

A második esetben az önkom1{myzari hatóság bejelentése alapján lefolytatott hel yszíni
töbh. egymás mellett elhelyezen. kb. 2 m átlagmagasságú fold depónia
Yolt megtalálható egy kb. 100 m :x 10 m kitc1:i ·clésű 1e1iilc-ten. A beszerzett információk és
Jokumentumok alapj án„ az ingatlanra hulladék srücuszból kivont földet raktak le, így
hulladékgazdálkodási eljárás ldol11atása nem vol! szükséges.
e ll enőrzés időpontjában

Ezen ügyben jelenleg Budapest Fő' áros Kormányhi,·atala földmérési, Távérzékel ési és
Földh.i,·atali főosztá l y Fö ldmérési és Földügyi Osz1álya lulj1al termőfö ld engedély né lküli más
célú hasznosítása ügyében eljárást.
Egy további ingatlan ügyében szintén az önkormányzati hatóság 20 17. évben k.iild ött
bejelentése alapján lefo lytatott elj<lrásban a Járási Hivatal m~gállapította, hogy a jelzett
ingallanon hulladékgazdálkodási te\'ékcnységet nem végeztek. így hatúskörébe tartozó
környezetvédelmi szempontú intézkedést nem tett.

Ezen ügyben szimén Budapest fö\-áros Kormányhi' ata la földmérési. Távérzékeksi és
Földhivatali Főosztály Földmérési és Fö ldügyi Osztálya folytat termőfü1d engedély nélküli más
célú hasznosítása ügyében eljárást.
Remélem, hogy tájékoztatá. om választ adott u Képvi selö lJ r részéról felm erült kérdésekre.
Budapest, 2018. oklóber
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