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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testület  2016. november 17-én tartott ülésére képviselői előterjesztés készült, melynek címe: 
„Javaslat közterületek takarítási feladatainak hatékonyabb ellátására” 
 
Az előterjesztés több bekezdésben ismerteti a képviselői megállapításokat, a közterületek állapotáról. 
Mindazok közül az egyik témakör a kerületi illegális hulladék és a lomtalanítás kérdéskörét is érinti, az 
alábbiakban az előterjesztés ide vonatkozó része: 
 
„Az FKF Zrt. lomtalanítást csak egyszer tart egy évben, mely szintén növelheti az illegális 
szemét/lomlerakás előfordulásának esélyét. Előbbiekre tekintettel érdemes lenne az FKF Zrtvel 
egyeztetéseket folytatni, hogy legalább azon területeken, ahol ez a jelenség gyakoribb, 
évente legalább kétszer vagy háromszor lehessen a lomokat kihelyezni, valamint veszélyes 
hulladékokat leadni.” 
 
Az előterjesztés 2016. novemberi tárgyalása után a Képviselő-testület több határozatot is elfogadott, 
köztük a 365/2016. (XI.17.) számú döntést is, mely az alábbiakról döntött: 
 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az FKF Zrt-vel folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a 
hulladéklerakással kiemelten érintett területeken évente több alkalommal kerüljön sor lomtalanításra, 
veszélyes hulladék átvételére. Az egyeztetések eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.” 
 
Az elfogadott határozat alapján a Városüzemeltetési és Felújítási iroda részvételével2017.január 30-án 
került sor egyeztetésre Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. illetékes szervezeti egységeinek képviselőivel, 
vezetőivel.  
 A hulladék begyűjtési igazgatóságot Szép Károly igazgató , a szolgáltatásirányítási osztályt Nagy 
Gábor osztályvezető és az értékesítési csoportot Fenyves Zsolt csoportvezető urak képviselték. 
 A tárgyaláson tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Közszolgáltató éves lomtalanítási menetrendjében, 
egy teljes fővárosi kerületre vonatkozóan egy alkalommal van felkészülve általánosságban a feladat 
ellátására. Ennek megfelelően van tervezve a gépi erőforrás és a humán kapacitása és ez egy szigorú 
menetrendet jelent a cégnél. Kerületünk vonatkozásában ez évről évre általában egy hét időtartamot 
jelent, a tavalyi adatok alapján a kihelyezett lom mennyisége meghaladta a 9400 m3-t. 
Adatokat és tájékoztatást kaptunk arról is, hogy amennyiben kerületünk az évi egy rendes lomtalanítási 
körön felül további alkalommal is végeztetne begyűjtést és lom elszállítást, az már a díjköteles lenne. 
Majdnem a teljes tavalyi mennyiséget figyelembe véve, 8000 m3 mennyiségre számolva, 45 millió Ft + 
Áfa összeget jelentene. A közszolgáltató a feladat elvégzésére előzetesen szervezési okokból nehezen 
tud időpontot garantálni, mert a szállítókapacitásuk szinte egész évre be van osztva. Ez abból a 
szempontból fontos - az előre tervezhetőség miatt -, hogy az évi egy már rögzített lomtalanítási 
időponttól eltérve lényeges lenne a több havi, leginkább egy fél éves időtartam különbség megtartása, 
az esetlegesen újra felhalmozódó mennyiségek miatt. 
Természetesen a közszolgáltató a feladat megrendelése esetén csakis az elszállított mennyiséget 
számlázná ki, ennek nagyságát nehéz előre megbecsülni, tekintettel arra, hogy önkormányzatok egyedi 
megkeresései nem jellemzőek. A külön felmerült igényekre - ez jelenthet társasházi, egyéni lakossági, 
vállalati megrendelést - a cég külön készít árajánlatot.  
Mindezek alapján, ha a kerület több pontján egyszerre lenne meghirdetve egy külön – akár egységes - 
lomtalanítás, egy adott időpontban, akkor az egy külön megállapodás és elszámolás kérdése, erre a 
Fővárosi Közterület-fenntartó nyitott és kész az együttműködésre. 
A lomtalanítási időpontok alkalmával veszélyes hulladék begyűjtést is végeznek, meghatározott 
helyszíneken és időpontokban. Ezt a feladatot egyébként évközben, más eltérő alkalommal nem végzik, 



nem is tartozik a cég szolgáltatásainak körébe, a lomtalanítási időpontokban alvállalkozók bevonásával 
látják el. Mindezen típusú hulladékok elhelyezésére évközben természetesen van lehetőség, az FKF 
Zrt. honlapján szereplő címen és nyitvatartási időben található központi hulladék udvarokban. 
 Veszélyes hulladék begyűjtés egyébként önkormányzatunk szervezésében is évente rendszeresen 
meglévő esemény, legutóbb január hónapban volt, legközelebb április hónapra van meghirdetve. 
Nagyon fontos megemlíteni, hogy a közszolgáltató szervezésében a fővárosban található 17 db 
hulladékudvar mellett 2 helyszínen újra használati központok is megnyíltak. Ezek lehetőséget adnak 
arra, hogy a már megunt, vagy feleslegessé vált, de még használható és nem hulladékká vált tárgyakat 
itt elhelyezhetik a tulajdonosok ( pl.: bútor, lakberendezési tárgy, egyéb konyhafelszerelés,stb.) és így  
egyben leadhatókká válva nem terhelik a későbbiekben a  lomtalanítási mennyiséget.  
További lehetőséget kínálnak a probléma megoldására a cég ajánlásában szereplő, különböző típusú 
hulladékgyűjtő zsákok beszerzése és használata (kommunális kiegészítő, sitt-, illetve zöldhulladék 
gyűjtő), mindezen lehetőségek részletesebb megismertetése a lakossággal, társasházakkal, hogy mind 
az illegális hulladék mennyiséget, mind pedig az éves lomtalanítás terheit csökkenthessük és így a 
különböző hulladék típusok leginkább a megfelelő helyükre kerülhessenek. 
 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet  a tájékoztató szíves tudomásul vételére.  
 
Budapest, 2017. február 9. 

 
           dr. Bácskai János s.k. 

         polgármester  
 

 
 
 


