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a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület szervezésében a takarítási világnap 

alkalmából megrendezésre kerülő "Diákok a tiszta Kőbányáért" elnevezésű 
rendezvényről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
108/2013. (III. 21.) KÖKT határozatában elfogadta a 2013. évben tervezett kerületszépítő 
akciókat. A tervezetben szereplő takarítási világnaphoz tartozó rendezvények lebonyolítására, 
az elmúlt évekhez hasonlóan a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület közreműködésével 
kerül sor. Ebben az évben a rendezvény a "Diákok a tiszta Kőbányáért" nevet viseli. 
A szeptember 16-ától szeptember 20-áig tartó rendezvény keretében kerül sor a Kőbányai 
Diáktanáccsal együttműködve a kőbányai általános iskolák közötti papírgyűjtő verseny 
megrendezésére, valamint a kerületi szemétszedési akcióra. Az elmúlt évben az iskolák 
közötti papírgyűjtő versenyben a tanulók 66 tonna papírt adtak le. A tanulók további 
motiválására ebben az évben a verseny első három helyezettje pénzjutalomba részesül. A 
takarítási akció az 1-2 ezer fiatal résztvevő mellett a civil szervezetek és a lakosság 
bevonásával történik. A KŐKER T Kft. a tavalyi akcióhoz hasonlóan közreműködik az 
összegyűjtött hulladék elszállításában és a szükséges eszközök biztosításában. A tervek 
szerint a takarítási akció az alábbi területekre terjed ki: 

l. Újhegyi lakótelep és környezete: Maglódi út - Sibrik Miklós út - Gergely utca -
Újhegyi út által határolt terület, 

2. Óhegy környezete: Gitár utca - Harmat utca - Sibrik Miklós út - Mádi utca által 
behatárolt terület, 

3. Belső - Kőbánya: Kápolna utca - Kőér utca - Harmat utca - Körösi Csoma út által 
határolt terület, 

4. Laposdűlő, Népliget: Zách utca- Salgótarjáni út környéke, 
5. Malomárok utca- Rákász utca - Ladányi utca - Gyakorló utca - Gépmadár utca

Rákosfalva HÉV -megálló által határolt terület, 
6. Gitár utca- Mádi utca- Sibrik Miklós út- Maglódi út- Akna utca -Jászberényi út 

által határolt terület. 
A takarítási akció során különleges hangsúlyt kap a területeteken lévő játszóterek, 
zöldfelületek és utak környezetének megtisztítása. 
A prograrnak lebonyolításához a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület elnöke, Edényi 
László levélben kért pénzügyi támogatást a polgármester úrtól, és egyben kérte, hogy vállalja 
el a rendezvény fővédnökségét. A tervezett prograrnak költségeinek kimutatása alapján a 
rendezvény teljes körű lebonyolításához a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesületnek 
285 OOO Ft támogatásra van szüksége. 



A takarítási világnap eseményei közé tartozó "Diákok a tiszta Kőbányáért" rendezvény 
sikeres lebonyolításával a kerület közterületeinek hulladékmentesítésén túlmenően a fiatal 
korosztályok körében erősíthető a környezettudatos gondolkodás, illetve a tulajdonosi 
szemlélet kialakítása a köztulajdon tekintetében. A fiatalok közreműködésével megvalósuló 
kerületszépítő prograrnak mindig esélyt adnak arra, hogy a jövőben előrelépés történjék a 
kerület környezeti kultúrájának területén. A civil szervezetek és a lakosság bevonásával 
megvalósuló takarítási akció elősegíti a kulturált lakókörnyezet iránti igény fokozását, és 
lehetőséget biztosít a közösségformálásra. 

Budapest, 2013. augusztus "7.3'. 
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