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Előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya területén szelektívhulladékgyűjtő-szigetek 

megszüntetéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) írásban jelezte, hogy 2013 
júliusától Budapesten közel 300 szelektívhulladékgyűjtő-szigetet kíván visszavonni a 
közterületekrőL 

Kőbányán az előterjesztés 2. mellékletben felsorolt 18 helyszínen lévő gyűjtősziget 
megszüntetéséhez kérik a hozzájárulást, tekintettel a 2013. március - május közötti időszakban 
beindított "házankénti" szelektív hulladékgyűjtésre. Az FKF Zrt. által javasolt helyszínek 
változtathatók, viszont a visszavonásra kijelölt szigetek száma nem. 
Továbbra is a közterületen marad az üveggyűjtés, de a gyűjtőedényeket a későbbiekben a 
közlekedési és kereskedelmi csomópontok közelébe fogják áthelyezni. 

Kőbányán az alábbi körzetekben indult be idén a házankénti szelektív hulladékgyűjtés: 
Jászberényiút-Vadszőlő utca- Magyarfalu utca- Zöldpálya utca által határolt terület. 
Gergely utca - Sibrik Miklós út - Mádi utca - Újhegyi út által határolt terület. 
Maglódi út- Sibrik Miklós út- Gyömrőiút-Kada utca által határolt terület. 
Sibrik Miklós út- Maglódi út- Újhegyiút-Mádi utca által határolt terület. 
Kozma utca 15, a Gumigyár utca és a Hangár utca. 

A megszüntetésre kijelölt szigetek közül l O a fenti területeken található, a többi helyszín azonban a 
házankénti gyűjtésbe be nem vont részen van. 
A megszüntetésre javasolt helyszínek jelentős része olyan gyűjtőhely, amely körül rendszeres az 
illegális hulladéklerakás. 
Az előterjesztés 3. mellékletében a gyűjtőszigetek térképenjelölése található. 
A területi elhelyezkedés és lakosságszám figyelembevételével az FKF Zrt. által megadott 
helyszíneket az alábbi 6 helyen módosítani javasolom: 

FKF Zrt. által meg_jelölt helyszín Helyszínmódosítási javaslat 
l. Keresztúri út - Váltó utca sarok Kolozsvári u. - Onodi u. sarok 
2. Kőér u. 5. Aszok utca- Bánya u. sarok 
3. Maglódi út - Algyógyi u. sarok Bársonyvirág u. - Zöldpálya u. sarok 
4. Salgótarjáni út (szervizút) MA V telep 38. 
5. Sörgyár u. - Gitár u. sarok Kocka u. 7. 
6. Zágrábi u. - Gém u. sarok Ujhegyi út 2. 

A módosítási javaslat alapján megszűnő gyűjtőszigetek környezetében mindenütt körülbelül 350 
méteren belül található másik gyűjtősziget 
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Il. Hatásvizsgálat 

A gyűjtőszigetek megszüntetése - tekintettel a kerület nagy részén már megkezdődött házankénti 
szelektív hulladékgyűjtésre és a szigetek környezetében rendszeressé vált illegális hulladéklerakásra 
- a rendezettebb környezet fenntartását segíti elő. A kerületben megmaradó gyűjtőszigetek továbbra 
is biztosítják a lakossági szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. augusztus" " 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2013. ( ...... )határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya területén szelektívhulladékgyűjtő-szigetek 
megszüntetéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
kérésére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya területén az alábbi szelektívhulladékgyűjtő
szigeteket megszünteti, és felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a megszüntetett szigetek 
alatt lévő 7-7 m2 alapterületű betonlap burkolatok elbontására: 

l. Bodza u. 38-cal szemben, 
2. Dömsödi u. 29.-cel szemben, 
3. Harmatu.-Újhegyi sétány (Szőlővirág u. 8. mellett), 
4. Harmat u. 164. (parkoló), 
5. Jászberényi út 109., 
6. Kada köz l. -Harmat u. sarok, 
7. Kolozsvári u. - Ónodi u. sarok, 
8. Korponai u. - Liget u. torkolat, 
9. Ászoku.-Bánya u. sarok, 
l O. Lavotta u. 1-7. (parkoló), 
ll. Bársonyvirág u. - Zöldpálya u. sarok, 
12. Medveszőlő u.- Székfűvirág u. (parkoló), 
13. Noszlopy u. 62-vel szemben, 
14. MÁV telep 38., 
15. Sibrik M. út - Mádi u. (parkoló), 
16. Kocka u. 7., 
17. Újhegyi sétány 1-3., 
18. Újhegyi út 2. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. szeptember 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Jegyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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2. melléklet az előterjesztéshez 
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Szelektív hulladékgyűjtő szigetek - 2013. június 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Jelmagyarázat: 
megszűntetendő sziget 
megszűntetésre kijelölt sziget 
meglévő-megmaradó sziget 


