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Előterjesztés 

itL-. számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Ihász utca 2. szám alatti szelektívhulladékgyűjtő-sziget 

megszüntetéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. első alkalommal a 2001. évben kereste meg a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot azzal a céllal, hogy szelektívhulladékgyűjtő-
szigetek hálózatának a kialakítását tervezi a fővárosban. · 

Azóta minden évben folyamatosan bővült aszigetek száma, egészen az elmúlt évig. A Fővárosi 
Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 49/2004. (X. 26.) Fővárosi Közgyűlési rendeletben 
foglaltaknak megfelelően az utolsó edények kihelyezését követően a Budapesti Szigetprogram 
fejlesztése befejeződött. Új gyűjtők kihelyezése nem történt a kerületben, viszont áthelyezés más 
helyszínre a 2011. évben is volt. Jelenleg kerületünkben 62 helyszínen található 
szelektívhulladékgyűjtő-sziget. 

A Sportközpont vezetője, Csanak Géza kezdeményezte az Ihász utcai parkolóban lévő 
hulladékgyűjtő-sziget megszüntetését, mivel az értékes parkolóhelyet foglal el a műfiives pálya 
közvetlen szomszédságában, nem ritkán kellemetlen szagot és szél által befújt hulladékot is 
magával hozva. 

II. Hatásvizsgálat 

Budapest Főváros Önkormányzatának rövid távú tervében szerepel közvetlenül a társasházakban a 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A kerületünk is megállapodást készít elő a házi szelektív 
hulladékgyűjtés beindítására. A közterületi szigeteket részben kiválthatja ez a megoldás. Ha az 
Ihász utcában a kiépített parkolóban lévő sziget helye felszabadul, ezzel a Sportközpont számára 
további parkolóhelyet lehet biztosítani a közterületen. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Kömyezetvédehni Bizottsága meghozza az előtelj eszlés l. mellé~ f~~~tározatot. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2012. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Ihász utca 2. szám alatti szelektívhulladékgyűjtő-sziget 
megszüntetéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Ihász utca 2. 
szám alatti szelektívhulladékgyűjtő-szigetet megszünteti, és felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. május 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester, 
a Hatósági Iroda vezetője 


