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Előterjesztés 

{){-. számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Zágrábi utcai és Jászberényi út 85/a épület előtti 

szelektívhulladékgyűjtő-sziget megszüntetéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Zágrábi utcai (Gém utca sarok) szelektívhulladékgyűjtő-sziget körüli állapotok miatt lakossági 
panaszok érkeztek. A hulladékgyűjtő-sziget mellett lerakott hulladékat széthordják, az üveggyűjtő 
konténert felborogatják, az üvegcserepek balesetveszélyes helyzetet teremtenek. Hasonló 
problémák tapasztalhatók a Jászberényi út 85/a épület előtt kihelyezett szigetnél is. Mindkét sziget 
közterületi zöldterületen található. A zöldterület védelme érdekében és a lakossági igények 
figyelembevételével célszerű a sziget megszüntetése. A közelben élő lakosság számára 500 méteren 
belül található másik gyűjtősziget (Somfa köz~ Ceglédi utca csomópontjában, illetve a Jászberényi 
út 95/a épület előtt), így a közterületi szelektív hulladékgyűjtés továbbra is biztosított lesz. A 
szigetek elhelyezkedését a 2. melléklet tartalmazza. 
A gyűjtőtartályok alatti, egyenként kb. 7 m2 nagyságú betonburkolat elbontását a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. a Közszolgáltatatási keretszerződés alapján elvégzi. 

II. Hatásvizsgálat 

A gyűjtőszigetek megszüntetése a környezetében rendszeresen megjelenő vegyes hulladék és törött 
üvegek, üvegcserepek miatt kialakult balesetveszélyes helyzet megelőzése, a zöldterület 
szennyezéstől történő védelme és a lakossági panaszok enyhítése miatt indokolt. 
A megszüntetendő szigettől 500 méteren belül (Somfa köz~ Ceglédi utca csomópontjában, illetve a 
Jászberényi út 95/a épület előtt) található másik gyűjtősziget, így a környékben lakók ellátása 
továbbra is biztosított marad. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. március" (o,, 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

.. ./2014. ( ... ... )határozata 
a Budapest X. kerület, Zágrábi utcai és Jászberényi út 85/a épület előtti 

szelektívhulladékgyűjtő-sziget megszüntetéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Zágrábi utcai (Gém utca 
sarok) és a Jászberényi út 85/a épület elötti szelektívhulladékgyűjtö-szigeteket megszünteti, és 
felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ott lévő, egyenként 7m2 területű betonburkolat 
elbontására. 

Határidő: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

A Budapest X. kerület, Zágrábi utcai (Gém u. sarok) és 
és a Somfa köz- Ceglédi utca csomópontban lévő szelektívhulladékgyűjtő-sziget elhelyezkedése 
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Keresztúri út 

MEGMARADÓSliGET 
JASZBERÉNYI ÜT~95{A Ernn-

A Budapest X. kerület, Jászberényi út 85/a épület előtti és 
és a Jászberényi út 95/a épület előtti szelektívhulladékgyűjtő-sziget elhelyezkedése 


