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Tisztelt Mező János Úr! 
 
Az Európai Unió Víz Keretirányelvének előzetes anyagát áttanulmányoztuk, 
részvettünk az Önök által tartott fórumot a fentiek alapján az alábbi tájékoztatást 
adjuk: 
 
Kerületünk számára különösen fontos a felszíni és felszín alatti vizek jó 
állapotának elérése, mivel az önkormányzatunk közigazgatási területe Csepel 
szigeten található. 
Kerületünkben több öböl és kavicsbánya tó is található, ezen kívül védett 
ivóvízbázissal is rendelkezünk Natura 2000 területtel és fővárosi védettségű 
természetvédelmi területtel és hőforrással is rendelkezünk.  
 
Kerületünk kiemelten kezeli az élő vizek jó állapotát, ezért folyamatosan a 
környezetvédelmi program keretében mérésekkel figyelemmel kísérjük a 
vizeink állapotát. 
Az RSD nagyprojekt keretében az RSD kotrásra kerül az „erzsébeti 
szennyvíztisztító” tisztított vize, pedig átvezetésre kerül a nagy Dunába. 
A kis Duna öböl kotrására és az eutrofizáció megakadályozására 
Önkormányzatunk rendszeres anyagi fedezetet biztosít. 
Jelenleg folyik a minisztériummal közösen a Volt Csepel Művek területén a 
szennyező anyag felmérés, ezzel is biztosítva a potenciális szennyező-források 
felszámolását. 
Kerületünkben valósul meg a Központi Szennyvíztisztító mű beruházása, mely a 
főváros más kerületeinek szennyvizein kívül a kerület szennyvizeit is kezelni 
fogja, ezzel is biztosítva a nagy – Duna javuló vízminőségét. 
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Egyidejűleg tájékoztatom, hogy a Polgármesteri Hivatal weboldalán, a 
www.budapest21.hu portálról a „Szabályozási tervek” c. menüpont alatt a 
kerületünket érintő fővárosi és más kerületek dokumentumai, a többször 
módosított 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelettel elfogadott Budapest XXI.  
Kerület-Csepel Városrendezési és Építési Szabályzata (CSVÉSZ), a hatályos 
szabályozási tervek (CSSZT), valamint az elfogadott és a jelenleg készülő  
szabályozási terveket megalapozó tanulmányok, illetve Képviselő-testületi (Kt.) 
határozatok letölthetőek. 
 
Kérjük a fentiek beépítését a készülő anyagba. 
 
Budapest, 2009. VI. 6. 
 
 
        Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
        Dr. Polinszky Tibor 
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