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A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014.          
(XII.22.) XI. ÖK rendelet 2. melléklet 2. fejezetének 4. pontjába foglaltakra hivatkozva (a             
szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítéséről és megszüntetéséről a kerületi önkormányzati         
tulajdonú közterületeken a Gazdasági Bizottság dönt) terjesztem elő javaslatomat a Solt           
utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget határozott időre történő bevonására. 

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. 

Törekszünk arra, hogy a házhoz menő gyűjtés mellett a közterületi konténerek is            
megmaradjanak, mert a használatukból látszik, hogy továbbra is van igény a lakosság            
részéről a többlet szelektív hulladék elhelyezésére, illetve a használt üvegek elhelyezése csak            
ilyen módon megoldott a fővárosban.  

A szelektív szigetek környezetének fenntartása az üzemeltető Fővárosi Közterület-fenntartó         
Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) feladata, akinek munkatársai a szemétlerakás           
észlelése esetén takarítójárattal is kimennek a helyszínre. A szigetek takarítását a hét elején az              
FKF Zrt. végzi, a hét második felében Újbuda Önkormányzata által megbízott Újbuda Prizma             
Közhasznú Nonprofit Kft. szállítja el a szigetek környezetében található mellérakott          
hulladékot. 

Jelenleg Budapest XI. kerületében 5 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet és 4 db üveggyűjtő             
pontot üzemeltet az FKF Zrt. 

A Solt utca – Andor utcai végén található szelektív hulladékgyűjtő szigettel kapcsolatban            
felmerült probléma, hogy a sziget melletti ingatlanon (Solt u. 44.) zajló építési beruházás (46              
lakásos társasház) kapcsán közvetlen a padkától induló felületen már elkerített a beruházó, a             
zsákutcát pedig mindkét oldalon végigparkolják a személygépjárműveikkel az ott dolgozók,          
illetve a tehergépjármű forgalom is folyamatos. Mindezek miatt ellehetetlenült a konténerek           
ürítése, az FKF Zrt. munkatársai nem férnek hozzá a konténerekhez. 

A fenti probléma miatt 2020. szeptember 10-én a helyszínen bejárást tartottak a            
Környezetvédelmi Osztály munkatársai és az FKF Zrt. illetékes munkatársai, hogy ideiglenes           
helyszínt keressenek a szelektív szigetnek. A kijelölt helyszín, amely a Solt utca – Csorbai              
utca kereszteződésének közelében található, ugyan az ürítés szempontjából megfelelő, a          
lakosság részéről folyamatos panaszokkal jár. 



Az építési beruházás honlapján megjelölt használatbavételi határidő: 2021. aug. 31.          
Tekintettel arra, hogy az eredeti helyszín megfelelő volt évekig, és a társasház benépesítése is              
indokolttá teszi a szelektív sziget helyszínen történő megtartását, az építési munkák           
befejezésével (2021. szeptember 1.) mindenképpen javasoljuk eredeti helyszínére        
történő visszahelyezését a tartályoknak. Addig azonban, a panaszokra hivatkozva, és mert           
a környéken más alkalmas helyszínt nem találtunk (ez egy kertvárosias környék, keskeny            
utcákkal, jellemzően családi házakkal), javasoljuk a szelektív konténerek bevonását az építési           
munkák befejezéséig. 

Fentiek alapján kérem a T. Gazdasági Bizottságot, hogy fent hivatkozott hatáskörében a            
szóban forgó szelektív hulladékgyűjtő sziget ideiglenes – 2021. szeptember 1-ig tartó           
időszakra vonatkozó – bevonásáról rendelkezzen. 
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