
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

Hivatkozva a 2015. 06. 25–i képviselő-testületi ülésen elfogadott, Képviselő-testület és          
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI. ÖK rendelet            
módosítására, a rendelet szerint, a bizottságokra átruházott hatáskörök alapján – Gazdasági           
Bizottság 4. pontja szerint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítéséről és          
megszüntetéséről a kerületi önkormányzati tulajdonú közterületeken a Gazdasági Bizottság         
dönt, a fővárosi önkormányzati tulajdonú területen véleményez – terjesztem elő az alábbi            
szelektív szigetek megszüntetésének javaslatát. 

A fővárosban 2013 tavaszától kezdve 2014. év végére a lakossági házhoz menő szelektív             
hulladékgyűjtés kiépült. Ez lehetővé tette, hogy a háztartásokban keletkező papír-, műanyag-           
és fémhulladékok elkülönített begyűjtése közvetlenül a házaktól történjen. A fejlesztéssel          
egyidőben a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (2013. októberben) (továbbiakban         
FKF), illetve utána a kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (2014. december és 2015.           
februári ülésén) határozott a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának         
csökkentéséről. Mivel az üveg elkülönített gyűjtésére egyelőre más megoldást nem tud a            
Fővárosi Önkormányzat biztosítani, ezért támogatjuk a megmaradó szigeteken üveggyűjtő         
pontok üzemeltetését. 

Továbbá törekszünk a konténerek és környezetük rendezettségének fenntartására. A sziget          
környezetének tisztántartása az üzemeltető FKF feladata, akinek munkatársai a szemétlerakás          
észlelése esetén takarítójárattal is kimennek a helyszínre. A szigetek takarítását a hét elején az              
FKF végzi, a hét második felében Újbuda Önkormányzata által megbízott Újbuda Prizma            
Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Újbuda Prizma) elszállítja a kerületben található          
legszennyezettebb 10 db konténercsoport környékéről a mellérakott hulladékot.  

Jelenleg Budapest, XI. kerületében 13 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet és 2 db            
üveggyűjtő pontot üzemeltet az FKF. 

 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek és üveggyűjtő pontok listája 

1. Kocsis utca (- Mohai u.) – sportpálya előtt zöldsávban 

2. Rátz László utca – kollégium előtt zöldsávban 

3. Daróczi út – Alsóhegy u. 

4. Hamzsabégi út 55-57. (buszgarázsnál) 



5. Sáfrány u. 50. (parkolóban) 

6. Szerémi út zajvédő fal mellett 

7. Allende park 14. 

8. Kőérberki út 37. garázsok előtt 

9. Stoczek-Egry J. sarka 

10. Nándorfejérvári út - Hengermalom u. 

11. Solt utca 37-el szemben 

12. Mezőkövesd utca – Fehérvári út sarok 

13. Harasztos utca – kollégium mögött 

14. Gazdagréti tér (csak üveggyűjtő pont) 

15. Őrmező, Cirmos utca (csak üveggyűjtő pont) 

 
Az elmúlt két évben a Környezetvédelmi Osztályhoz beérkezett panaszok és az Újbuda            
Prizma által a szigetek takarításáról szóló heti rendszerességgel megküldött fényképes          
dokumentációk alapján indokolttá vált, a kerületben található 13 db szelektív hulladékgyűjtő           
szigetből 2 konténercsoport teljes körű megszüntetése, továbbá 2 db konténercsoport          
átalakítása üveggyűjtő ponttá. 

A Daróczi út – Alsóhegy utca sarkán található sziget, a legproblémásabb konténercsoport            
jelenleg a kerületben. Rendszeresek a lakossági panaszok, annak ellenére, hogy a szigetet            
kétszer takarítják egy héten. Az Újbuda Prizma által a szigetek takarításáról szóló heti             
rendszerességgel megküldött fényképes dokumentációból is kiderül, hogy a szigetnél milyen          
nagymértékű a mellérakás, ezért a biztonságos környezet érdekében javaslom ennek a           
szigetnek a megszüntetését. A tárgyi sziget megszüntetését a területi egyéni önkormányzati           
képviselő is támogatja. 

A Stoczek-Egry J. utca sarkán található szelektív sziget megszüntetését az egyéni           
önkormányzati képviselőkhöz érkezett lakossági panaszok alapján kezdeményezem. 

A Rátz László utca – kollégium elé telepített szelektív hulladékgyűjtő szigettel kapcsolatban            
szintén számos panasz érkezett az elmúlt két évben, továbbá az Újbuda Prizma nyilvántartása             



alapján is rendszeres a nagymértékű mellérakás. Ezért az egyéni önkormányzati képviselő           
kezdeményezésére javasolt a konténercsoportnak csak az üveggyűjtő edényzet megtartása. 

Hasonló a helyzet a Harasztos utca - kollégium mögött található szelektív hulladékgyűjtő            
szigettel kapcsolatban, ahol lakossági panaszok miatt, szintén csak üveggyűjtő pont üzemelne           
tovább. 

Mindezek mellett a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályához lakossági        
megkeresés érkezett, melyben egy üveggyűjtő pont létesítését kérik a Bod Péter utca 3.             
és 8. szám közötti közterületen. A Környezetvédelmi Osztály munkatársai, a          
Városüzemeltetési Osztállyal történt egyeztetés és az FKF munkatársaival való közös          
helyszínbejárás után, alkalmasnak találta a tárgyi ingatlant két darab üveggyűjtő edényzet           
elhelyezésére és üzemeltetésére. Javasolt az üveggyűjtők elhelyezése, mivel ezen a          
környéken nem található üveggyűjtő pont. 

  

A fentiek alapján kérem a T. Gazdasági Bizottságot, hogy adja meg a tulajdonosi             
hozzájárulást a szóban forgó 2 db szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetéséhez, 2 db            
szelektív hulladékgyűjtő sziget átalakításához üveggyűjtő ponttá és 1 db üveggyűjtő pont           
létesítéséhez. 

 

Budapest, 2017. december 12. 
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