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Előterjeszt és 

:J8 { . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
két szelektívhulladékgyűjtő-sziget áthelyezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) által a kerületünkben 
üzemeltetett szelektívhulladékgyűjtő-szigetek közül kettő szigetcsoport tekintetében az 
áthelyezésük iránti igény merült fel. 
A Budapest X. kerület, Vaspálya utca 18. szám előtt elhelyezett hulladékgyűjtő konténerek 
akadályozzák az Ihász utcából kikanyaradó autósok számára a beláthatóságot. A Hatósági Iroda, 
valamint az FKF Zrt. az egyeztetés során az edénycsoport Kelemen utca irányába történő néhány 
méteres odébb helyezésével egyetértett. 

A konténerek kihelyezésére a Főpolgármesteri Hivatal Vállalkozási és Vagyonkezelési 
Ügyosztálya adott közterület-használati hozzájárulást a 2010. július l. és 2013. június 30. közötti 
időszakra. A hozzájárulásban a "Budapest X. kerület, Vaspálya utca 18. számú épület előtti 
területrész" megnevezés szerepel, és mivel a Vaspálya utca, Ihász utca- Kelemen utca közötti 
szakaszának egésze a 18. házszámot viseli, így az áthelyezés a kiadott közterület-használati 
hozzájárulással nem ellentétes. 

A Budapest X. kerület, Harmat utca 160. számmal szemben elhelyezett hulladékgyűjtő-sziget 
áthelyezése lakossági kezdeményezésre vált szükségessé, ugyanis a konténerek mellett kiépített 
kerékpárúton közlekedő kerékpárosokra a sziget körüli elhullott tárgyak, üvegdarabok veszélyt 
jelentenek, gyakran fordul elő a gumikerekek defektje. Javaslom, hogy a szelektívhulladékgyűjtő
sziget a szemközti, páros oldalra, a parkolóha kerüljön áthelyezésre, amellyel kapcsolatban az 
üzemeltetéstellátó FKF Zrt. is jelezteszóban az egyetértését. 

Az érintett hulladékgyűjtő-szigetek jelenlegi helyét ábrázoló térképek az előterjesztés 2. és 3. 
mellékletét képezik. 

II. liatásvizsgálat 

A FKF Zrt. első alkalommal a 2001. évben kereste meg az Önkormányzatot azzal a céllal, hogy 
szelektívhulladékgyűjtő-sziget hálózat kialakítását tervezi a fővárosban. A több éven át tartó 
helyszín kijelölések eredményeként 62 db sziget került kialakításra a kerületünkben. A 
szelektívhulladék-gyűjtés ezen formája a mai napig vegyes érzelmeket vált ki a lakosságból, ezért 
minden egyes velük szemben érkezett panaszt kivizsgálunk. A Budapest X. kerület, Vaspálya 
utca 18. számmal szembeni hulladékgyűjtő konténerek néhány méterrel történő áthelyezésével az 
Ihász utcából kikanyaradó autósok beláthatósági tere nő, nagyobb biztonságot teremtve. A 
Budapest X. kerület, Harmat utca 160. számmal szembeni sziget áthelyezése pedig a 
kerékpárosok védelmében szükséges. 



III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. május 2. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2012. ( ... ... )határozata 

két szelektívhulladékgyűjtő-sziget áthelyezéséről 

l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest X. kerület, 
Vaspálya utca 18. szám előtti szelektívhulladékgyűjtő-sziget a Kelemen utca irányába kerüljön 
áthelyezésre. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest X. kerület, Harmat 
utca 160. számmal szemben, a páratlan oldalon elhelyezett szelektívhulladékgyűjtő-sziget a 
szemközti páros oldalon található parkolóha kerüljön áthelyezésre. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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Szelektív hulladékgyűjtő sziget 
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