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Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat! 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 26– án tartott 
rendkívüli ülésén az alábbi hozzászólások hangzottak el:  
 
Hidasi Gábor:  
„Remélem mindenki megkapta a két fotót, ami a hétvégén készült a József Attila-lakótelepen. 
Szeretném kérni a Hivatalt, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, 
illetve a József Attila Városrészi Önkormányzat következő ülésére adjon tájékoztatást az Ecseri úti 
buszmegállóra vonatkozóan. Tudom, hogy nagyon bonyolult a helyzet, hiszen a Budapesti Közlekedési 
Központ buszmegállója a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  tetőszerkezete alatt van, 
Ferencváros területén. Mindig tologatjuk azt a kérdést, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-é, 
vagy a Budapesti Közlekedési Központé e a buszmegálló. Kérem, adjanak tájékoztatás arról, hogy 
pontosan kinek is kellene takarítani a területet, kinek kell a szemeteseket kiüríteni. Találjunk megoldást 
erre a helyzetre, mert ezek a kukák nem csak hétvégén néznek így ki, amikor felgyülemlik a szemét, 
hanem ez egy minden napos probléma a József Attila-lakótelepen. Tudjuk, hogy naponta több ezer 
ember megfordul a megállóban, és a lakók is ezt látják. Nagymértékben érint ez bennünket, ezért 
szeretnék tájékoztatást kapni a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, és 
a József Attila Városrészi Önkormányzat következő ülésén is. Tájékoztasson a Hivatal, hogy milyen 
megoldás lehetséges, kinek a felelősségi köre ez. Milyen költségekkel járna, ha a Ferencvárosi 
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft-t napi rendszerességgel megbíznánk ezzel a feladattal? 
A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft- nek van erre valamiféle forrása? Kérem, 
ezt is jelöljék meg a tájékoztatóban.  Tarthatatlan az az állapot, hogy mindig másra mutogatunk azzal 
kapcsolatosan, hogy ezt a buszmegállót kinek kell takarítani.” 
 
 
A fentiekre hivatkozva az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Az ingatlan nyilvántartás és a tulajdoni lap alapján megállapításra került, hogy a Budapest IX. kerület 
38236/359 hrsz-ú ingatlan, ahol a hulladéktároló kihelyezése került, a SPAR Magyarország Kft. 
tulajdonát képezi. Tekintettel arra, hogy a terület közhasználatra átadott gyalogútként funkcionál, a 
hulladéktárolókat és a padokat is a Ferencvárosi Önkormányzat helyezte ki. 
 
A FESZOFE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben 3. 1. II. pontja alapján a hulladéktároló 
ürítését a közszolgáltató társaság végzi. 
 
A felmerült problémára tekintettel, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda álláspontja szerint, a képen is 
látható szemét mennyisége indokolja még egy hulladéktároló kihelyezését, de addig is intézkedés kérés 
útján felhívtuk a FESZOFE Kft. figyelmét, hogy a második hulladéktároló kihelyezéséig a szeméttároló 
ürítését szükség szerint naponta többször is végezze el. 
 
A hulladéktároló kihelyezésére vonatkozó árajánlat és a kihelyezésig a kapacitás növelésére vonatkozó 
intézkedés kérés a FESZOFE Kft. részére kiküldésre került.     
 
Kérem a Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzatot a tájékoztatásom szíves elfogadására.  
 
 
Budapest, 2015. június 10. 
 
 
 
 

Kozák Anikó s.k. 
irodavezető 

 


