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Tárgy: "Virágot aszemét helyére!" akció 

Tisztelt Bizottság! 

Kerületünk számos pontján fordul elő illegális szemétlerakás. A jelenség természetesen nemcsak kerületi, hanem 
országos léptékű és hosszú évek óta egyike a komoly környezeti gondjainknak Önkormányzatunk minden évben 
jelentős költséget fordít az illegális hulladéklerakások felszámolására. A probléma orvostását jelentené az illegális 
hulladékkal borított területeken a virágültetés, bízva a lakosság szemtélet formálásában és a szemétlerakás 
megakadályozásában. Az akció keretében a virágpalánták megvásártását és elültetését a KÖKERT Kft. végezné el, a 
Környezetvédelmi Osztály pedig egy felhívással élne a környező lakosság felé, kérve őket a virágok további 
gondozására. 

A Környezetvédelmi Osztály a KÖKERT Kft-vel egyeztetetten az alábbi- lakóterületeken és lakóterületekhez közeli 
területeken -javasolja a hulladékok felszámolását, illetve helyükre virágok ültetését: (A javasolt helyszínekről készített 
fényképfelvételekjelen előterjesztés mellékletét képezik.) 

Mádi utca - Zsombék utca sarok, 
Mádi utca - Harmat köz sarok, 
Bihariút-Balkán utca sarok, 
Gútor tér 

A Környezetvédelmi Osztály javasolja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy a KÖKERT Kft. a 
tervezett helyszínekre a virágpalántákat megvásárolja, és kiültesse. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Virágot a szemét helyére! akció" tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és egyetért azzal, hogy az alábbi hulladékkal borított helyszíneken a KÖKERT Kft. által virágpalállták 
kiültetésre kerüljenek: 

Mádi utca - Zsombék utca sarok, 
Mádi utca - Harmat köz sarok, 
Bihari út- Balkán utca sarok, 
Gútor tér 

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. május 30. 
Felelős: Bánhegyiné Bioder Zsuzsa osztályvezető 

Hancz Sándor (KÖKERT ügyvezető) 

B u d a p e s t, 2011. március 21. 

Törvényességi szempontból látta: 

Melléklet: -Fénykép felvételek 
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A „Virágot a szemét helyére! akció tárgyú előterjesztés melléklete
 

A virágok ültetésére javasolt helyszínek
 

1. Mádi utca - Zsombék utca sarok 



 
 

 
  

2. Mádi utca – Harmat köz sarok 



 

 

 

3. Bihari út – Balkán utca sarok 

4. Gútor tér 


