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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2018. január 25-i ülésére 
 

Tárgy: Javaslat, a József Attila Városrészi Önkormányzat területén lévő „Szelektív hulladékgyűjtő-
szigetek” fokozatos visszavonására  

 

Előterjesztő:  Sajó Ákos elnök  
  Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag  

 
Készítette:  Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag    
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



Tisztelt Városrészi Önkormányzat! 
 

A fővárosban járva gyakori látványnak számító szelektív gyűjtőszigetek az elmúlt években 

jelentősen megfogyatkoztak, egyes kerületekben „végérvényesen megszűntek”. Ennek oka, 

hogy a fővárosi háztartások többsége számára lakóingatlanainál elérhetők a társasházakhoz 

kihelyezett színes szelektív tartályok. 
 

Ferencvárosban 2016-ig befejeződött a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése.  

Ugyanakkor a kerületünket illetően FKF Zrt. 2017 december 31.-i nyilvántartása szerint:  

Belső - Ferencváros       0  

Középső - Ferencváros      5 (ebből 1, csak üveggyűjtő konténer) 

József Attila Városrészi Önkormányzat területén 24 db   

gyűjtősziget működik. (1 sz. melléklet) 
 

Az itt élők részben (üveg hulladék), vagy, az új rendszer kényelmének eredményeképpen, 

egyáltalán nem használják a gyűjtőszigeteket, így azok, eredeti célú kihasználtsága csökkent. 

Azonban, az illegális szemétlerakóként használók miatt, a köztéri hulladékgyűjtők 

környezete a szenny és a terjengő bűz gyűjtőszigetei lettek. Negatív tapasztalat az is, hogy 

az üzemeltető a gyűjtőszigetek területét képtelen tisztán tartani. Ennek következményeként 

sok esetben egészségre káros, a városképet rontó illegális hulladéklerakások keletkeznek, 

melyek eltakarítása tetemes, máshol is felhasználható költségekkel jár. 
 

Tisztelt Bizottság! 
 

Jellemző probléma, hogy a nem betétdíjas üvegeket jelenleg a köztéri hulladékszigeteken van 

lehetőség elhelyezni. Ennek megoldása lehet, egy előkészületben lévő hulladéktörvény 

módosítás, melynek hatályba lépését követően a 300 m
2
-nél nagyobb boltoknak be kell 

fogadniuk, ezen túlmenően lehetőség van kerületünkben a helyben üzemelő lakossági 

hulladékudvarban ingyenesen leadni az üveghulladékot. 
 

Az illegális hulladékok okozta környezetterhelés csökkentése, saját lakókörnyezetünk 

minőségének javítása érdekében, kérjük a Tisztelt Városrészi Önkormányzatot, hogy az 

előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

Határozati javaslat: 
 

József Attila Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy  
 

1. a József Attila Városrészi Önkormányzat területén üzemelő szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek fokozatos felszámolását támogatja,  
 

2. felkéri a Polgármester Urat, hogy a hulladékgyűjtő tartályok visszavonását 

kezdeményezze, illetve folytassa le a tárgyalásokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

illetékeseivel. 
 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 30 nap 

 
Budapest, 2018. január 19. 
 
 
 

 

Intzoglu István s.k. 

József Attila- lakótelep Városrészi 

Tanácsnok 

 

Sajó Ákos s.k. 

József Attila Városrészi Önkormányzat 

Elnöke 

 



 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 
 JÓZSEF ATTILA - LAKÓTELEP  MÁV- ASZÓDI-LAKÓTELEP 

1. Börzsöny utca - Dési Huber utca 1. Füleki utca, a rendelőintézettel szemben 

2. Börzsöny utca 19. 2. Aszódi utca - Ecseri út 19.  

3. Csengettyű utca kutyafuttató 3. Gyáli út 15/a és a Péceli utca között 

4. Epreserdő utca 32-vel szemben 4. Hentes utca 12. autószerviz előtt 

5. Epreserdő utca 37. szervizút - Napfény utca 5. Réce utca - Osztag utca  

6. Hurok utca 5. 6. Táblás utca 15-tel szemben  

7. Ifjúmunkás utca, Csemege parkoló 

8. Volt Lengyel Gyula Szki Toronyház utcai kerítés 

mellett 

9. Napfény utca 21. előtti parkoló sarka 

10. Napfény utca 29-31. 

11. Napfény utca ABC előtti tér 

12. Pöttyös utca - Üllői út 

13. Távíró utca - Dési Huber utca - járda 

14. Távíró utca 15. 

15. Toronyház utca, Csemegével szemben 

16. Toronyház utca - Lobogó utca sarok 

17. Üllői út 155. 

18. Üllői út 185. előtt, a parkolóban 

Forrás: FKF Zrt. 


