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Előterjesztés 

2.os- . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. első alkalommal 2001. évben kereste meg a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot azzal a céllal, hogy szelektív hulladékgyűjtő 
sziget-hálózat kialakítását tervezi a fővárosban. Az egykori Településfejlesztési és 
Városrendezési Iroda javaslatára a szakbizottság 2001. november 12-ei ülésén jelölte ki az 
első négy szelektív hulladékgyűjtő sziget helyszínét. 

Azóta minden évben folyamatosan bővült aszigetek száma, egészen a tavalyi évig. A Főváros 
Hulladékgazdálkodási Tervében foglaltaknak megfelelően az utolsó edények kihelyezését 
követően a Budapesti Szigetprogram fejlesztés befejeződött. Új gyűjtők kihelyezése nem 
történt a kerületben, viszont áthelyezés más helyszínre 20 ll. évben is volt. 
Jelenleg kerületünkben 62 db szelektív hulladékgyűjtő sziget található, melyek helyszíneit 
tartalmazó lista az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

Több helyszínen lakossági panasz tárgya, hogy elsősorban hajléktalan személyek 
felborogatják az edényeket abból a célból, hogy a hulladékot kivegyék (üveg, fémdoboz) és 
visszaváltó helyen pénzzé tegyék. A lakossági bejelentésekre tekintettel a Fővárosi 

Közterület-fenntartó Zrt. 2011. január l-jétől a fémhulladékok külön gyűjtését megszüntette, 
és azok a műanyagokkal együtt kerülhetnek a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezésre. 

A konténerek felborogatásából, az üvegcsörömpölésből adódó panaszok továbbra sem 
oldódtak meg, így az alábbi helyszínekre korlát felszerelését javaslom: 

Balkán u. végén, a körforgalomnál 
Lenfonó utca 16. szám előtt 
Kéknyelű utca 16. szám előtt, a parkoló sarkában 
Gyakorló utca ll/A szám előtt, a parkoló sarkában 
Ihász köz 2. szám melletti bejárónál 
Ászok utca 5/D szám előtt 

Más fővárosi kerületekben már tettek kísérletet az ilyen jellegű problémák kezelésére. A 
Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint a 
zártszelvényből összeállított, l méter magasságban lévő korlát felszerelése a felborogatást 
megszüntette, de az edény környezetében lévő szemetelést sajnos nem. A Budapest Főváros 
XIV. kerület Zuglói Önkormányzat, valamint a Budapest Főváros XIII. kerületi 
Önkormányzat által alkalmazott megoldásról készített fényképfelvételek az előterjesztés 3. 
mellékletét képezik. 



Önkormányzat által alkalmazott megoldásról készített fényképfelvételek az előterjesztés 3. 
mellékletét képezik. 
Figyelembe véve azt, hogy a Fővárosi Önkormányzat rövid távú tervében szerepel 
közvetlenül a társasházakban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, ezzel együtt a 
közterületi szigetek megszüntetése, ezért csak a legkritikusabb helyeken javaslom a szigetek 
körbekerítését és erre a költségvetésben fedezet biztosítását. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. november 24. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2011. ( ... ... )határozata 

egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 
KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetésébe l 200 OOO forint összegű 
fedezetet terveztessen be a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körbekerítésére az alábbi 
helyszínek vonatkozásában: 

- Balkán u. végén, a körforgalomnál 
- Lenfonó utca 16. szám előtt 
- Kéknyelű utca 16. szám előtt, a parkoló sarkában 
- Gyakorló utca ll l A szám előtt, a parkoló sarkában 
- Ihász köz 2. szám melletti bejárónál 
- Ászok utca 5/D szám előtt 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés összeállításának határideje 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
Hatósági Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft. ügyvezetője 



2. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest X. kerületi lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyszínei 
2011. november 

l. Agyagfejtő utca 2. 
2. Ászok utca 5/D szám előtt 
3. Balkán utca végén (körforgalomnál) 
4. Bodza utca 38. szám előtt 
5. Előd utca 10. számmal szemben 
6. Fagyal utca- Szegély utca 
7. Dömsödi u. 29. szám előtt 
8. Gép utca- Luca köz 
9. Gőzmozdony utca 2. számmal szemben 
10. Gyakorló utcall/A szám előtti parkoló sarka 
ll. Gyakorló utca 36-38. számmal szemben 
12. Gyöngyike utca vége, garázssornál (Csilla utca) 
13. Halom utca 31. szám mögött, Idősek Otthona me ll ett 
14. Hangár u. 69. számmal szemben 
15. Harmat utca- Újhegyi sétány, Szőlővirág utca 8. szám mellett 
16. Harmat utca 160. számmal szemben 
17. Hatház utca 2. számmal szemben 
18. Hortobágyi utca- Rákospatak 
19. Hős utca 17. szám előtti leaszfaltozott terület 
20. Hungária krt. 5-7. szám alatti HM lakótelepen, az iskolánál 
21. Ihász utca, iskolával szemben 
22. Ihász köz 2. szám melletti bejáró 
23. J ászberényi út - Köszméte utca 
24. Jászberényiút-Dombhát utca sarok 
25. J ászberényi út - Lángvirág utca sarok 
26. Kada köz l. - Harmat utca sarok 
27. Kápolna utca- Vaspálya utca, óvoda mellett 
28. Kéknyelű utca 16. szám előtt, a parkoló sarkában 
29. Kerepesi út 69. szám mellett 
30. Keresztúri utca- V ál tó utca 
31. Kismartoni utca 4. szám előtti sportpálya 
32. Kocka utca 7. szám előtt 
3 3. Kovakő utca 21. - Dolomit utca 
34. Kőbányai út 43/ A-43/B szám között 
35. Kőbányai út 54. 
36. Kőér utca 5. 
37. Kőrösi Cs. S. úton, Penny Áruház előtt 
38. Lavotta utca 1-7. szám alatti parkoló 
39. Lenfonó utca 16. 
40. Liget utca 6. szám előtt 
41. Liget utca - Korponai utca sarok 
42. Maglódi út 12.- Algyógyi utca felőli oldalán a földporondon, 
43. MÁV -telep 38. szám alatti iskola előtt 
44. Medveszőlő utca, CBA parkoló 



45. Mélytó utca-Tóvirág utcaközött 
46. Noszlopy utca 62. számmal szemben 
4 7. Ónodi utca- Kolozsvári utca 
48. Pongrácz út- Szalonka köz 
49. Pongrácz út 9. szám, a CBA mögött 
50. Salgótarjáni szerviz út (Hungária krt. közelében) 
51. Sibrik Miklós út- Mádi utca, Match parkoló 
52. Sörgyár u. - Gitár utca sarok 
53. Szőlőhegy utca 9-ll. szám között, a trafónál 
54. Tavas utca 2. számmal szemben 
55. Újhegyi sétány 1-3. szám Általános Iskola Sütöde utcai gazdasági 

bejárata mellett, 
56. Újhegyi út 2. szám előtt 
57. Vaspálya utca 18. szám előtt 
58. Vásárló utca 
59. Veszprémi utca 2. számmal szemben 
60. Zágrábi utca- Ceglédi utca- Kékvirág utca sarok 
61. Zágrábi utca - Gém utca 
62. Zsombék utca- Korall utca sarok 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 64. 



Budapest XIII. kerület, Hajdú köz- Tahi utca sarok 

Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca szervizút 


