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Tisztelt Közmeghallgatás,  

Dr. Gyuricza Miklós Polgármester Úr és Képviselő Testületi Tagok! 
 
Téma: A Tószeg külterületi /tóközei/ részéknél lévő áldatlan viszonyok 
megszüntetése. 
Bejelentő/kérvényező: Varga Péterné/ Pável Márta, az AQP elnöke, Bp. 1222 Mész 
u. 4. 
 
Ezt a kérést magánemberként kezdtem el írni, de amikor a külterületen gyűjtöttem az 
aláírásokat a szeméthalmaz ügyében, akkor kiderült, hogy itt messzebb mennek a 
dolgok, az itt lakók máshova is elvittek, hogy őket is képviseljem. Az embertársaim 
segítését innentől mint az AQUILA Párt /AQP/ elnöke folytatom. Az aláírók kb. fele 
még nem ebben a minőségemben írt alá, akik igen, azokat csillaggal jelzem. Az aláírt 
íveket melléklejük ‒ 3 ív 53 aláírással ‒, adatvédelmi okok miatt nem teszem közzé, 
csak mellékelem a levelünkhöz. Mivel a közmeghallgatáson sajnos személyesen 
nem tudok részt venni, így ezen a módon jelezzük a problémánkat, hogy ez 
hivatalos közlés legyen 53 ember aláírásával megerősítve. 

Mi nagyon szeretjük Tószeget, a külterületi kerteket, jó és megnyugtató itt 
lenni, nagyon örülünk ennek a békének. Jó lenne, ha ez végre egyszer Tószeg 
belterület része lehetne. Többségünkben már hosszú évek/évtizedek óta itt vagyunk. 
Örülünk, sokat segített, hogy a villany már régebben bevezetésre került. Reméljük, 
hogy idővel a csatornázási problémák is megoldódnak, és az utak rossz minősége is 
javul és esőben is járható lesz. 

Viszont, ami nagyon égető kérésünk, az a fertelmes viszonyokon való sürgős 
változtatás, amit az Őz utca legelején lévő szeméthalmaz okoz. A Kortyintó utcájának 
a másik végénél nagyon hasonló állapotok vannak. /Fotók a honlapunkon www.aqp.hu 
láthatóak./ A konténerprobléma mindkét helyen évek óta fennáll. 
Többször jeleztük, most is kérjük Önöket, hogy a XXI. században, Európában, az 
Alföld közepén ne legyenek balkáni viszonyok. Már megjelentek a patkányok és 
egyéb rágcsálók, jelenlétük erősen járványveszélyes, főleg hogy a kóbor kutyák is 
100-150 méteres körzetben széthordják a szemetet. Sajnos olyan állapotban van az 
egész környék, ami undorító, és az is, hogy a szemét leve belefolyik a kis csatorna 
vizébe, innen belefolyik a tóba is! 

Nagyon kérjük Önöket, hogy változtassanak ezeken az állapotokon. Mi nem 
kötözködni, s nem háborúzni szeretnénk ‒ ezek messze állnak az AQP-től ‒, hanem 
emberi módón, közös érdekből megegyezni Önökkel. Pontosan e célból néhány 
ötlettel állunk elő, melyek egy részét az ott lakók mondták. Reméljük, az egyik csak 
jó lesz Önöknek. 

A Tószegi Tükörben jelezték, hogy nem jön ki az adókból a „konténerezés”. 
Tudomásom szerint a hulladékkal való bánás/összegyűjtés az egész országban 
veszteséges. Pontosan ezért is alakult meg a non-profit szolgáltatás, és erre hozták 
létre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási K. V. Zrt.-t, melynek nyomán az 
újrahasznosítás majd 80% is lehetne. Nem cél a lakosság további terhelése, viszont 
erre mindenütt áldozni kell, mert más viszonylatokat is magával hoz. Nem lehet egy 
önkormányzatnál sem ilyen egysíkúan nézni a dolgokat, mert egy kellemes környezet 
sok új betelepülőt, nyaralót hoz magával, ezzel több fogyasztást, nagyobb 
kereskedelmi lehetőséget stb., gondolom, ezt nem kell elmondanom. Látható, hogy 
nagyon sok helyről idejönnek, pl. sok pesti ember jár ide pihenni, fogyasztani, s 
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ennek a hírét vinni. Tehát az a logikus, hogy ha kulturált, vonzó, turisztikailag is jó 
környezetet szeretnénk biztosítani az embereknek ‒ s reméljük, ez is cél ‒, akkor 
áldozunk rá, és nem azt nézzük, hogy innen mennyi adó jött be, mert több jön be 
onnan, ami vállalkozás, és ki kell ezeket a kiadásokat kicsit egyenlíteni. 

Biztosan nem tudom, de vélem, hogy Tószegen nincs megnyugtatóan kezelt 
szemétlerakó, gyűjtő, mert ha lenne, akkor nem a két konténerhez hordaná ‒ a 
lakosság elmondása szerint ‒ az önkormányzati kis gépkocsi a lombokat, fákat pl. a 
Kortyintó utcájában lévő magántelekre. Miért nincs ez megoldva? Valószínűleg a 
faluból is ezért hozzák a külterületi konténerbe a dolgokat, ugyanis nem egyszer 
magam is láttam, ahogyan – nem erről a külterületről – kisteherautóról kipakolják és 
pillanatok alatt telerakják a konténert, s ami belevaló, az már mellékerül (?), ebből is 
látszik, hogy a faluban sem megoldott ez a szemétgyűjtési kérdés. 

 
Lehetne a lakosságot szavazásra bírni, mi lenne nekik jobb, itt van pár alternatíva: 

1. Hivatalosan kiírni, mit tehetnek a konténerbe, mit nem, ha ezt nem tartják be, 
olyan rendeletet kell hozni, hogy szankcionálni lehessen. Mindemellett heti 
nem egy, hanem legalább két konténer legyen ott, és a kamera pedig 
visszanézhető legyen. Ez egy gyengébb megoldás. Hasonló, bővítve: 

2. HA a konténer maradna ‒ de így nem maradhat ‒, akkor  
a.) rögzíteni kell, mi mehetne bele, amit ha megszegnek, retorzió 

alkalmazása kövessen. 
b.) rögzíteni kellene, hogy csak szerves és konyhai hulladék kerülhessen 

bele.  
c.) büntethető legyen, ha olyat is beledobálnak, ami nem ebbe a 

konténerbe való: például bútorok, faanyagok, kerítéselemek, 
betontömbök, egyéb vegyületek pl. festékek stb.! Ebből a büntetésből 
a második konténer ára bőven bejönne. 

3. Tegyenek le minden külterületi házhoz is kukákat /akár szelektívet/, és ennek 
a díját, ahogyan országosan is az állam által van szabályozva, mindenki 
kifizeti. Rugalmasan vigyék el a szemetet, pl. 2-3 hetente, vagy ki mennyire 
fizet be! És ez legyen az igényeknek megfelelően, rugalmas gyakorisággal. S 
ne legyen konténer, tiltsák be a szemét lerakását és büntessék, ha leteszik, 
viszont legyen évi kétszer ingyenes lomtalanítás. Tudjuk, helyenként változik 
egy kukaürítés szabályozott díja, így 180-700 között is lehet. De ha valaki 
évente 1 hónapot van ott részletekben, az nem nagy teher ránézve, max. 500-
1500 Ft lehet, viszont rend lenne. 

4. Okos tószegi társunktól származik ez az ötlet: Az Őz utcai konténer mellett 
van két telek, a szélsőt vegye meg az önkormányzat, három oldalról kerítse 
be, az egyik oldalon kell csak félig nyitva hagyni, hogy be tudják tenni a két 
konténert és bevinni a szemetet, de a kutyák és a szél nem tudná széthordani, 
s nem lenne annyira közel a csatornához sem. Napi 14 órában legyen ott 
közmunkás ‒ éjjel legyen kivilágítva, kamerával felszerelve ‒, és legyen joga 
ahhoz, hogy átvegyen egy jelzett tarifát azoktól, akik veszélyes hulladékot 
hoznak. A többit, pl. sittet nem engedi betenni /senkinek sem.../! 
 
AQP kiegészíti az ötletet az alábbival: 
a.) A fahulladékot meg az egyik oldalában lehetne gyűjteni, hogy meghirdetve 

felajánlják a szegényeknek, hogy elvihetik tűzifának. A fából, ami ingyen 
elvihető, mert fölösleges, pár élő fa megmenthető lehetne. 
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b.) A vasat eddig is elvitték a cigányok, de most egyből külön kellene rakni, 
hogy a többi ne szóródjon szét, míg keresik benne. 

c.) Ott a sitt. Tudom, hogy szigorú szabályozás van a lerakására, de az utcák 
esőben, hóban járhatatlanok, ki kellene találni, hogyan lehetne az 
építkezési sittet felhasználni és ideiglenesen járhatóvá tenni az utakat, 
mintegy aláalapozásnak a majdani leaszfaltozáshoz. 

d.) Nagyméretű komposztáló létrehozása. Akkor nem kellene a faleveleket a 
konténer mellé hordani az önkormányzati kisautókkal(?). A lakókat, 
hobbikerteseket is rá kellene venni, hogy saját kertjeiken belül 
komposztáljanak és ne a konténerbe hordják a füvet meg a leveleket. 

A fentiekben leírtakhoz csak kevés pénz, figyelem és akarat kellene! Régebben 
dühös voltam, ma már nem csak elképedve nézem, hogy ez meddig megy, nem 
hiszem el, hogy csak választhatóság szerint kell cselekedni. Az AQP az emberek 
érdekeit nézni, kérem Önöket, tegyék ezt, legyenek segítségünkre abban, hogy ez a 
tószegi balkán eltűnjön. 
Tehát még sokféle megoldás létezik, mint írtuk is. 
Kérjük Önöket, hogy jó szándékkal vegyék figyelembe, hogy mi is emberi módon 
szeretnénk élni, békességben, együttműködésben. Önök pedig ennek a résznek is 
önkormányzati vezetői, ezt is elvállalták. 

 
Ezen állapotok megszüntetésére ismételten kérjük a Polgármester Urat, a 

Közmeghallgatás nyomán intézkedjen, hogy ez a külterületi közösség is továbbra is 
örömmel jöjjön ide az ország minden részéről, s ne rossz, hanem a jó hírünket vigye. 
Szeretnénk, hogy ez a békés, szép környék továbbra is nyugodt pihenésünkre és 
kertészkedésünkre szolgálhasson. Ha összességében nézzük kb. két hónapot is itt 
töltünk, nem beszélve azokról, akik már itt laknak. 

Köszönjük a figyelmüket, reméljük jó szándékú segítségüket és válaszukat 
várjuk! 

Tisztelettel: Varga Péterné     2017.11.26. 
 
Tisztelettel további jó munkát kívánva a tószegi külterületi emberek közössége 
nevében: Varga Péterné 
Elérhetőségem: 36 20 77 77 440; Budapest 1222, Mész utca 4. 
Egyetértők, probléma rendezését kérők névsora: 
Név   lakcím   ahol a telke van  aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


