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Írásbeli kérdés!

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, ha az a kormány érdekében áll? A 
zemberek érdeke nem számít?" 

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az illegális hulladéklerakás 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 szántóföldön 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 fölmérése 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 föladatát is lássa el.

Kérdezem ezért Miniszter urat:
1. Fontos-e a kormánynak az emberek, jelen esetben a XV. kerületiek egészsége?
2. Fontos-e a kormánynak a szántóföldek védelme?
3. Mikor fog végre érvényt szerezni a jogszabályoknak az állam az emberek, jelen esetben a

XV. kerületben élők védelme érdekében?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. október 5.
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