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Tárgy: Panasz a csepeli Tamariska-domb 
természetvédelmi terület védettségének

megszüntetésével kapcsolatban

Tisztelt Államtitkár Úr!

Egyesületünk  tiltakozni  kíván  a  Budapest-Főváros  Közgyűlése által  elfogadott  69/2011 
számú  Rendelet, a  védettség  megszüntetése,  valamint  Németh  Szilárd  polgármester 
tudatosan törvénysértő és félrevezető eljárása ellen.

Elfogadhatatlan, hogy a létező törvényi szintű védelem és szakmai felügyelet helyett  
ez  az  értékes  természetvédelmi  terület  politikusi személyi  ígérgetés  szintjére 
degradált védelmet és szakmai felügyelet hiányát kell, hogy szenvedjen el!

Szükségesnek,  kiemelten  fontos  garanciának tartjuk a  hatósági  jogkör  Főjegyzői  hatáskörének 
megtartását és a megfelelő szakmai felügyeletet is. Egyesületünk ugyanakkor a helyben, egy kézben 
történő kezelést a fenntarthatóság és a társadalmi hasznosság érdekében elkerülhetetlennek  látja, 
ezért bármikor kész együttműködni Csepel polgármesterével.
Együttműködésünket  felajánlottuk  Csepel  önkormányzatának  is,  és  a  Főjegyzőnek  – 
Főpolgármester úrnak is.

Egyesületünk Német Szilárd polgármester úr kezdeményezéseiben súlyos jogsértéseket és szakmai 
hiányosságokat tapasztalt, ezért jogorvoslatért a Kormányhivatalhoz fordult.

Államtitkár úr.
A  Főpolgármesterhez  írt  levelében  Ön  azt  írta,  hogy  a  csepeli  polgármester  kiemelt  értékké 
nyilvánította a dombot, és programot alkotott a természetvédelmi feladatok elvégzéséről.
Sajnos, a „kiemelt érték” helyi rendelet nem jó semmire, csupán egy látszat papír, melyről a szakmai  
álláspontunkat mellékelem.

Programalkotásról  itt,  helyben  nincs  tudomásunk:  a  polgármester  csupán kiollózott  részeket  az 
egyesületünk 2009-2010-es anyagaiból, vagy a szoci önkormányzat anyagát alkalmazza.

A  polgármesternek  írt  levelében  Ön  azt  írja,  hogy  a  tájékoztatás  alapján  egyértelmű  az 
önkormányzat elkötelezettsége a természetvédelmi fejlesztések iránt.
Ez irányú reményeit sajnálatos módon a valóság tényei nem támasztják alá!
Az önkormányzat váltás óta az a munka is kárba veszett, amit egyesületünk a szocialista 
önkormányzattól kikényszerített!
Sajnálatos, de vélelmezhetően személyes sértettség miatt Csepel polgármestere az elmúlt 
időszakban semmit nem tett, pedig mind a forrás, mind a szakmai potenciál rendelkezésére 
állt volna. 
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Magatartása  már  most  is  károkat  okozott,  hiszen  az  egyesületünk  által  javasolt  T-com 
bázisállomás áthelyezésének megakadályozása a közel 10 millió Ft tényleges elpazarlása 
mellett  azt  eredményezte,  hogy Csepel  polgárainak rosszabb minőségű mobil  és mobil-
internet vételi lehetőség jut csupán.

Ön azt írta Csepel polgármesterének, hogy „Eddig végzett szakmai előkészítő munkájukat 
elismerve  úgy  vélem,  hogy  a  Tamariska-domb  természetvédelmének  eredményessége 
érdekében hosszú távú gondolkodás, hosszú távú tervezés szükséges.”
Önnek igaza van, de sem előkészítő, sem ésszerű tervező munkája nem ismeretes a csepeli 
önkormányzatnak. Sőt: a domb bekerítése érdekében a lehető legésszerűtlenebb, felesleges 
közpénzfelhasználást választotta a csepeli Képviselő Testület.

Ön azt  írta  Csepel  polgármesterének,  hogy  „...  a  már  korábban  elkészített,  és  hozzám 
tájékoztatásul  eljuttatott  Intézkedési  Tervre  alapozva  készíttesse  el  a  Tamariska-domb 
fenntartását, fejlesztését meghatározó Kezelési Tervét...”
Sajnos,  nem tudni,  hogy  a  szocialista  önkormányzat  egy  külső  mutyi  vállalkozása által 
barkácsolt Intézkedési Terv melyik verzióját kapta meg Ön. 
Ennek a szakmailag alkalmatlan, tévedésektől hemzsegő irománynak már három verzióját 
fúrta meg egyesületünk a szoci Testület előtt. Ezek az irományok azért készültek, hogy a 
szocialista önkormányzat  megszabaduljon egyesületünk nyilvános és szakmailag korrekt 
kritikájától, tiltakozásaitól, részletes szakmai anyagaitól.

Ön azt kérdezte Csepel polgármesterétől, hogy „... van-e olyan helyi intézmény, társadalmi 
szervezet, melyet a domb értékeinek megőrzésébe, bemutatásába be kívánnának vonni ...”
Államtitkár  úr!  VAN,  de félő,  hogy egyesületünket  azért  nem szándékozik  a  polgármester  út  a 
munkába bevonni, mert:

- 2003. óta gondozzuk szakmailag és fizikailag is a dombot, a Csevakkal és a Főpolgármesteri  
Hivatal Ügyosztályával szerződésben

- 2004.  óta végzünk szakmai felméréseket a domb növény és állatvilágáról,  és mi adtuk ki a  
domb eddigi egyedüli dokumentációját könyv formában

-  2007.  óta  zaklatjuk  a  fővárosi  illetékeseket,  hogy  végezzék  el  a  törvényben  előírt 
kötelezettségüket

- 2009. óta próbáljuk megmenteni, fenntartani és fejleszteni a dombot

Sajnálatos tény, hogy 20010-ben a Főváros ügyosztálya annak adta ki helyettünk a domb kezelési  
feladatait, aki  bár bennfentes, nagy hírű szocialista szakember (Bajor Z.) évekig  mégsem tett 
semmit a domb védelmében. Sőt: részt vett a szocialisták elhárító manővereiben.

Államtitkár úr!
Egyesületünk  a  tettekben  hisz,  nem  a  hangzatos  mellébeszélésben,  ezért  a  jövőben  is  minden 
lehetséges eszközt fel fog használni a domb védelméért..

Tisztelettel:

Menyhért Péter titkár, projektfelelős 

Mellékletként megküldöm a legfontosabb dokumentációkat pdf formátumban.
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