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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy Budapest XIV. kerületi
kiemelt, négysávos főútvonalon szabálytalanul
tárolnak szemétgyűjtő konténereket. A kialakult
helyzet balesetveszélyes, közegészségügyi kockázatot
is jelent. Bejelentő kéri a szabálytalan állapotok
megszüntetését, az érintett hatóságok eljárását.

lezárt

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya(NFO) az
alábbi tájékoztatást adta:
I. Részletesen felsorolta a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala (továbbiakban: Kerületi
Hivatal) korábbi (2016-2018. évben lefolytatott) eljárásait, amelyek során
közegészségügyi intézkedésre okot adó körülmény nem állt fenn.
II. A Kerületi Hivatal jelenlegi eljárásáról tájékoztatott:
Az NFO megkereste a Kerületi Hivatalt, amely 2019.07.02-án, bejelentés
nélküli ellenőrzést tartott a Pizza King vendéglátó egységnél hulladék
gyűjtés/tárolás
közegészségügyi
körülményeinek,
rovar-rágcsálók
elszaporodásának ellenőrzése céljából. Az ellenőrzéskor rovarok-rágcsálók
jelenlétét nem tapasztalta. Az utcán 1 db fémkonténer volt üres állapotban,
aznap volt a kiürítése. Az udvaron pedig 1 db üres fémkonténer és 2 db
műanyag üres konténer volt. A hulladékgyűjtők, az udvar és az egységek
környezetéről fényképfelvételeket készített. Az ellenőrzéskor megállapítást
nyert, hogy a Pizza King vendéglátó egység bezárt. A Gyros üzemeltetője
még használja az udvarban lévő két műanyag hulladékgyűjtőt. Az
ellenőrzéskor szabálytalanság nem volt, hulladék nem volt, intézkedésre okot
adó körülmény nem állt fent.
III. Tájékoztatta a BFKH NFO korábbi eljárásáról:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért
Felelős Helyettes Államtitkársága KEF-3098-3/2017. ügyiratszámon
továbbította NFO részére a 1146 Budapest, Thököly út 176. szám alatti
lakosok 2017. március 30-i bejelentését, mely beadvány többek között a
Kerületi Hivatal eljárását kifogásolta. Az NFO a Kerületi Hivataltól bekért
iratok, és többek között a fentieket tartalmazó tájékoztatások alapján
megállapította, hogy az ügy érdemére kiható szakmai hiányosság nem merült
fel.
IV. Összegzés:
A Kerületi Hivatal, valamint az NFO az AJBH védett rendszerén keresztül
küldött panaszt és valamennyi korábbi bejelentést teljeskörűen kivizsgálta, az
utolsó ellenőrzés időpontjában a bejelentésben kifogásolt állapot nem volt
bizonyítható, hatáskörükbe tartozó, közegészségügyi intézkedésre okot adó
körülmény nem merült fel.

