
 

Elérhetőség nélkül feltett kérdésekre adott válaszok: 

 

1. A sétálóutcában az üzleteket bérlők, miért nem takarítanak? (Kossuth utcai 

üzletközpont, tarthatatlan állapotok) 

 

Az Ü/1 és Ü/2 üzletközpont takarítása - kézi erővel - és fertőtlenítése (Spar és a 

Gyógyszertár közötti terület, valamint a Tesco Express melletti átjáró) napi szinten 

történik. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Ingatlangazdálkodási 

Főosztálya folyamatosan felszólítja az üzlethelyiségek bérlőit, hogy a kijelölt 

területükön fokozott figyelemmel legyenek a köztisztaságra. 

 

2. A Kossuth utcai Spar miért tárolhat élelmiszert az orvosi rendelő előtti kék 

autóban? 

 

A közterületen a szabályos parkolás nem tilos. A bejelentésben foglaltak vizsgálatára, 

intézkedés megtételére a NÉBIH rendelkezik hatáskörrel.  

A hatóságok azonban névtelen bejelentés nyomán nem tudnak intézkedni, így 

javasoljuk, hogy adatainak zárt kezelést kérve a bejelentő a neve, elérhetősége, és a 

vizsgálathoz szükséges releváns adatok megadásával forduljon az illetékes 

hatósághoz írásban, vagy telefonon. 

 

3. Miért nem tesz az önkormányzat az ellen, hogy a sétáló utcában a részegek a 

bölcsődénél végzik el a dolgukat? 

 

A Közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársai Csepel egész területén nem 

tudnak folyamatosan jelen lenni, így az eredményes fellépéshez nélkülözhetetlen, 

hogy az ilyen cselekmény észlelésekor a polgárok nevük és elérhetőségük 

megadásával – melyet a hatóságok bizalmasan kezelnek – az elkövetők és a 

cselekmény beazonosítható leírásával bejelentést tegyenek. 

 

A környezetben lakó személyek segítsége nélkül eredményesen nem lehet hatékony 

intézkedést végrehajtani. Amikor a Közterület-felügyelet munkatársai munkatársaim a 

helyszínre érnek, az esetek nagy részében már nem tapasztalnak olyan jogsértő 

tevékenységet, ami miatt kötelező lenne intézkedniük.  

 

Összegezve, a lakosság részéről nagyobb aktivitást kellene tapasztalnunk, olyan 

segítőkész hozzáállást, hogy valóban akarnak tenni a környezetükért.  

 

4. A Pizza Forte futárok a lakók ablakáról 5 méterre zajonganak, miért engedi az 

önkormányzat? 

 

A Közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársai Csepel egész területén nem 

tudnak folyamatosan jelen lenni, így az eredményes fellépéshez nélkülözhetetlen, 

hogy az ilyen cselekmény észlelésekor a polgárok nevük és elérhetőségük 

megadásával – melyet a hatóságok bizalmasan kezelnek – az elkövetők és a 

cselekmény beazonosítható leírásával bejelentést tegyenek. 

 

A környezetben lakó személyek segítsége nélkül eredményesen nem lehet hatékony 

intézkedést végrehajtani. Amikor a Közterület-felügyelet munkatársai munkatársaim a 



helyszínre érnek, az esetek nagy részében már nem tapasztalnak olyan jogsértő 

tevékenységet, ami miatt kötelező lenne intézkedniük.  

 

Összegezve, a lakosság részéről nagyobb aktivitást kellene tapasztalnunk, olyan 

segítőkész hozzáállást, hogy valóban akarnak tenni a környezetükért.  

 

 

5. Kis-Duna kotrására vonatkozó kérdés 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi keretek között 

és a pénzügyi lehetőségeihez mérten folyamatosan tesz erőfeszítéseket – a rendkívül 

értékes természeti adottságokkal bíró – a Ráckevei-Soroksári Duna-ágat 

(továbbiakban: RSD) érintő környezet- és természetvédelem méltó rendezése 

ügyében. 

 

Mindenekelőtt előrebocsátom, hogy a megkeresésében foglalt felvetés túlmutat a 

helyi önkormányzat feladat - és hatáskörén, elsősorban más hatóság és 

államigazgatási szerv hatáskörét érinti. 

 

Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) forrásból tervezték 

megvalósítani az Ön által most felvetett témát „a Ráckevei (Soroksári - ) Duna-ág 

(RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és rekonstrukció” című projekt 

(továbbiakban: projekt) keretein belül.  

 

Ennek érdekében került elfogadásra a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízminőségének 

javításáról szóló 2022/2000.(II. 4.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat), 

mely a vízminőség és a környezetállapot javításához szükséges tennivalókat 

rögzítette, többek között: a mederben felhalmozódott, kiülepedett iszap 

eltávolítását, valamint a kitermelt iszap elhelyezését.  A Korm. határozatban rögzített 

főbb projekt elemek: 

- I. A főág középső szakaszának és a mellékágak kotrása; 

- II. Új vízleeresztő műtárgy építése és rekonstrukciója; 

- III. Dél-Pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének és Dél-Pest 

csapadékvizeinek nagy-Dunába történő átvezetése; 

- IV. Szennyezőanyagok kivezetése: a parti sávban található üdülőterületek 

csatornázása. 

 

A fenti négy projektelem egy részének megvalósítása megkezdődött, míg egyes 

elemek átütemezésre kerültek. A projektet érintő kérdésekkel kapcsolatosan 

megbízott felelős: az Országos Vízügyi Főigazgatóság (elérhetősége: székhely: 1012 

Budapest, Márvány u. 1/D.; telefon: 1/225-4400 e-mail: ovf@ovf.hu). 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lehetőségeihez mérten a jövőben is 

mindent meg kíván tenni az RSD minél jobb állapotának eléréséért és megőrzéséért. 

Tudomásunk szerint a projekt megvalósítása jelenleg is folyamatban van, ezért a 

Kerületi Önkormányzat bízik abban, hogy az ügy a közeljövőben eredményesen fog 

zárulni.  
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