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Eloterjesztes 

2._. 13. szamu eloterjesztes 

a Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag reszere 
a Budapest X. keriilet, Sorgyar utca - Gitar utca csomopontban levo szelektivhulladekgyiijto

sziget megsziinteteserol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Sorgyar utcai (Gitar u. csom6pontban lev6) szelektivhulladekgyiijt6-sziget koriili allapotok miatt 
lakossagi panaszok erkeztek. A hulladekgyiijt6-sziget mellett lerakott hulladekot szethordjak, az 
iiveggyiijt6 kontenert felborogatjak, az iivegcserepek balesetveszelyes helyzetet teremtenek. A 
sziget burkolt kozteriileten (parkol6) talalhat6, mellette zoldsav van. A koztisztasag fenntartasa 
erdekeben es a lakossagi igenyek figyelembevetelevel celszerii a sziget megsziintetese. A kozelben 
el6 lakossag szamara 600 meteren beliil talalhat6 masik gyiijt6sziget (Sz616hegy utcai parkol6ban), 
igy a kozteriileti szelektiv hulladekgyiijtes tovabbra is biztositott lesz. A szigetek elhelyezkedeset a 
2. melleklet tartalmazza. 

II. Hatasvizsgalat 

A gyiijt6sziget megsziintetese a komyezeteben rendszeresen megjelen6 vegyes hulladek es torott 
iivegek, iivegcserepek miatt kialakult balesetveszelyes helyzet megel6zese, a sziget melletti 
zoldteriilet szennyezes elleni vedelme es a lakossagi panaszok enyhitese miatt indokolt. 
A megsziintetend6 szigett61 600 meteren beliil (Sz616hegy utcai parkol6ban) talalhat6 masik 
gyiijt6sziget, igy a komyekben lak6k ellatasa tovabbra is biztositott marad. 

III. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Keriiletfejlesztesi es 
Komyezetvedelmi Bizottsaga meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus ,0_, 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsaga 

.. ./2014. ( ...... ) hatarozata 
a Budapest X. keriilet, Sorgyar utca - Gitar utca csomopontban levo szelektivhulladekgyiijto

sziget megsziinteteserol 

A Keri.iletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag a Budapest X. keri.ilet, Sorgyar utca - Gitar 
utca csom6pontban lev6 szelektivhulladekgyiijt6-szigetet megsziinteti. 

Hatarid6: 2014.junius 15. 
F eladatkoreben erintett: a kertiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a V aroslizemeltetesi Csoport vezet6j e 
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2. melleklet az eloterjeszteshez 

A Budapest X. keriilet, Sorgyar utca - Gitar utca csom6pontban lev6 
es a Sz616hegy utcai parkol6ban lev6 szelektivhulladekgyujt6-szigetek elhelyezkedese 


