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Budapest Józsefu áľosi onkoľmá nyzĺt
lő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Feľencz orsolya képviselő

A képviselő.testiileti tilés iđőpontja: 20|7 . április

Táľry: Javaslat

A

. sz. napirend

13.

a tisztviselőtelepĺ szennyezéssel kapcsolatos diintések meghozata|ára

napirendet nyazfut tilésen kell targyalni, a döntés elfogađasďroz ewszeru/minősített

szav azattöbbsé s sziikséses.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi
Emberi Erőfoľrás Bizottság véleményezi

Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!
I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmertetése

Magyaľok Nagyasszonya téľ(volt Rezső tér keleti része) köľnyékéľől a közelmúltban több
lakossági panasz érkezett a rendőľség, katasztrófavédelem felé, hogy napok óta erős szuľós
szagot éteznek, rosszullét is előfordult. 201'7. februaľ 2|.éĺkatasztľófavédelem a mobil la.
borrď egyĹitt kivonult a helyszínľeés méľéseketvégzett. Jelen volt a rendőrség és a Fővaľosi
CsatornłĺzĺísiMúvek munkatársa. Az FCsM-hez is érkeztek bejelentések, amelyek miatt
átrrrosták a csatomát, abból mintát vettek, a mintavétel vizsgĺĺlatának eľedményéigbí;zzań
fedelet tettek. Lakossági panaszok azőta is folyamatosan érkeznek.20|7. maľcius 22.éĺa
Katasztrófavédelem supeľvisori ellenőrzést taľtott a Metďaľt Zrt..né| több hatóság résnĺételével. Az FCSM a csatornából vett mintĺban talált veszélyes anyagot, de annak koncentáci.
őjaaz egészségiigyihaüáľéľtéketnem hďadja meg. Ismereteim szeľint a BRFK VIII. keriileti
Rendőrkapitĺányság pedig eljarĺást indított köľnyezetkarosítas bűntett miatt - igazsá$igyi
szakért(5 kirendeléséreis soľ kerĹilt .,tovźtbbá a Pest Megyei Kormanyhivatal KömyezeFłédelmi és TeľmészetvédelmiFőoszüalya is vizsgálódik. Az eljaľások még folyamatban van.
nak.

Kérem a Tisztelt Képviselő.testiiletet, hogy a rendelkezéséľeá11ó minden eszközze| segítse a
szóban forgó hatóságok munkáját és amennyiben kideľiil' hogy szabálytďanságok töľténtek

ÉRKtZHTT
2017

ĺ^PR ĺ 3,

s,?tr,

l

a veszélyes hulladékok kezelése során, úgy kezđeményezzeaz érintett iizem tevékenységé.
nek megtiltasát.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az önkoľmányzat minden, a vaľos teriiletén működő magánvállalkozastól elváqa a

szabá.

lyos és köľnyezethasznźlati, illetve mas, szakhatósági engedélyĹiknek megfelelő mfüödést a

j

ózsefuárosiak egészségbiztonságanak megőľzése érdekében.

III. Dtintés célja' pénzĺiryihatása

A

döntés célją hogy a Képviselő.testĹilet döntsön aľról, hogy a Tisztviselőtelep lakóinak
életkörĹilménye, védelme érdekébena köľnyezetľe karos veszélyforrasok megszĹinjenek.

A

döntés pénzĹigyi fedezetet igényel, melynek fedezete

a|t706.02 címen rendelkezésľe á1l.

fV. Jogszabályĺ köľnyezet

A

Képviselő-testĹilet döntése Magyaľoľszág he|yi önkormaľryzatalrőI szőIő 2011. évi
foglaltak szeľint keľült megfogalmazésra.
töľvény 41. $ (3) bekezđésében
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Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadasát.

Hatärozatljavaslat

A Képvĺselő.testĺilet úry dtint' hory

1. felkéri a Polgĺłrmesteľt, hogy

vizsgálja meg a Tisztviselótelepen lévő épiiletek helyi
védettétöľténő nyilvĺánítasaĺrak,továbbá a teljes Tisztviselőtelep köľnyezetvédelmi.
leg kiemelten védetté nyilvánítasrának lehetőségét.
Felelős: polgiĺľmester
Határidő: 201-7. szeptembeľ 30.

2.

felkéri a Polgáľmesteľt igazságugyl szakéľtő kiľendelésérea Tisztviselőtelepi szeny.
nyezéssel kapcsolatos okok kivizsgálása éľdekében.Az igazságugyi szakértő véleménye terjedjen ki kiilönösen a következokre:

a) a20|7. év elején tett lakossági bejelentések alapjan új köľnyezetteľhelés tapasz.
talható-e?
b) a környezetterhelés összefügg-e a Metď-Aľt Nemesfémipan Zrt. tevékenységé.
vel?
c) a köľnyezetterhelés teljesen új jellegÍi.e vagy máľ fennállt a20|6. év októberétől
is (trl éwel korábban, figyelemmel aĺľąhogy a Kormanyhivatal az eljarást 20|6.
november 4. napj ĺínmegindította)?
d) aköľnyezetterhelés
- a kormányhivat ali hatźlrozat meghozatala előtt mráľ meglévő volt.e?
. azeljarásban még elnem bfuźůt.e?
. M lđrgyelbíľí]asaszempontjából lényeges.e?
e) kibocsátasok mennyiségi vagy minőségi vźitozása miatt új kibocsátasi hataľéľtékek megállapítasa szfüséges-e?
f) az egységes köľnyezethaszná|ati engedélyhez képest jelentős vźůtozźstöľtént.e?
g)akömyezethasnlźlő jelentősvźltoztatź.stkívan.evégľehajtani?
h) a köľnyezetvédelmi szempontból biztonságos mfüödés új technika ďkalmazását
igényli.e?
i) a létesítményokoz-e olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi
engedélyben ľögzített haüĺľéľtékek
feliilvizsg á|atát indokolja?

j)

az elérhető legiobb technika hasznäůatanem biztosítja tovább a köľnyezet céIéilapota a|tal megkövetelt valamely igénybevételi vagy szernyezettségi hataľértékbe.

tartź.sát?

k) a Tisztviselőtelepen tatálható kutakból vďó mintavételľe,annak megállapítására,
hogy egészségľekaľos anyagot taĺalmaznak-e.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201-7. április

3.

1

3.

felkéri a Polgármestert, hogy készítseelő a helyi köľnyezet. és teľmészetvédelemmel
kapcsolatos önkoľmárryzati szabźůyozásta keriilet teljes területére készítendő kör.
nyezetvédelmi koncepció ďapj rán.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'7. december 31.

A dtintés végľehajtásátvégzőszenłezeti erység: 1. pont: VáľosépítészetiIroda'
Ilatósági Üryosztály,3. pont Gazdálkodásĺ Üryosztály és HatĺĎsági tiryosztály
Budapest, 2017. április 13.
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Dr. Ferencz Orsolya
képviselő

Törvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimán Edina
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