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Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42 . § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok

benyújtani Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Minisztériumot vezet ő miniszter úrnak

„Következmények nélkül?”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

Egyre nagyobb felháborodást okoz és egyre nagyobb nyilvánosságot kap Holló Istvá n
szentendrei vállalkozó, nem mellesleg a Jobbik színeiben önkormányzati képvisel ő ,
2013-ban hulladékgazdálkodási engedélyét elvesztett építési törmelék feldolgozó
telepe .
A telep a I1-s út mellett, a Dera patak partján létesült . Évek óta láthatóan csak
beszállítás történik, a törmelékhalom n ő, több méteres növényzet látható, a telep
melletti utcában pedig gép-és gépjárm ű roncsok, konténerek . A vállalkozó
hulladékgazdálkodási engedélye 2013 október 15-n lejárt . 2014 februárjában meg
kívánta újítani, de 2015 májusában az engedélyezési eljárást megszüntették." Újabb
kérelmét 2016 májusában már elutasították, közegészégügyi okokra hivatkozva . A
telepen az engedély lejárta óta is fogadja a törmeléket, s őt, egyéb hulladékot is, pl .
nyáron a lekaszált füvet. Állítólag a környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátó Pes t
megyei Kormányhivatal már kötelezte a telep felszámolására . Ezt pénzbírságolássa l
kívánják elérni, amit a vállalkozó természetesen folyamatosan fellebbez.4 éve, az
illetékesek- Kormányhivatal, Önkormányzat- orra előtt, a 11-s út mellett hatalma s
illegális szemétlerakó működik! ! ! A törvény lehetővé tesz „erős” intézkedéseket ,
például a vállalkozó szállító járműveinek, egyéb eszközeinek ideiglenes lefoglalása ,
sőt, a BTK büntető feljelentést is lehetővé tesz. Ezek azonban olyan intézkedések,
amelyek egy működő vállalkozást orientálhatnak ugyan, de a két évtized alatt felgyűlt
szemét eltávolíttatásához, ami engedély hiányában elvárható, bizonyára nem
elegendőek.

Kérdezem Miniszter Urat :

1 . Milyen módon lesz kikényszeríthető a felhalmozódott szemét eltávolítása az
engedélyét vesztett vállalkozótól? Milyen választ lehet neki adni, ha arra fo g
hivatkozni, hogy engedély birtokában történt a lerakás, de most már nem tehe t
semmit?
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2. Milyen nyilvántartási és ellenőrzési rendszert alkalmaz a Kormányhivatal az
ilyen vállalkozások nyilvántartására és ellenőrzésére, ha az engedély lejárta
után hónapokkal be lehet nyújtani új kérelmet, közben pedig zavartalanul lehet
folytatni a tevékenységet? Kielégítő-e Ön szerint annak naprakészsége ,
minősége, megfelelően biztosítja-e a hulladékgazdálkodáshoz fűződő közérdek
védelmét?

3. Megítélése szerint a törvény nem teljes kör ű rendelkezései, a kialakítot t
eljárások hiányosságai, vagy a jogalkalmazók hibája az oka annak, hogy a
vállalkozó jogsértését a hatóságok mindeddig sem megakadályozni, se m
megszüntetni nem tudták?

Budapest, 2017 . május 29.

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíci ó
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