
 
 
 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

      Iktató szám: 221/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. november 17-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat közterületek takarítási feladatainak hatékonyabb 

ellátására 
 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Készítette:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2016. 11.16. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen  

nem  

 

 Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagyon sok kisgyermekes szülő juttatott el hozzám panaszt, észrevételt azzal kapcsolatban, 

hogy a kerületben lévő játszóterek takarítása, gondozása elégtelen mennyiségű és minőségű, 

nem méltó a kerülethez. Vannak olyan területek a kerületben, ahol hétvégeken is szükséges 

lenne a kukák ürítése illetve a környék takarítása, hiszen a bulizó fiatalok alkalmanként nagy 

mennyiségű szemetet hagynak maguk után, mely egy szombati vagy vasárnapi séta folyamán 

szemmel látható és kiábrándító is egyben. Sajnos jelenleg hétvégén sehol sem működik 

takarítás vagy kukaürítés a kerületben. 

Napi szintem problémát jelent továbbá a kerületben az illegális szemétlerakás, valamint a 

szelektív hulladékgyűjtők körüli területek tisztán tartása. Az illegális hulladéklerakás 

visszaszorítására történtek ugyan lépések, azonban ezek sajnos nem vezettek látható 

eredményre. A kamerák felvételei alapján történő felderítés nehézkes és csekély eredménnyel 

jár, hiszen az elkövetők bár láthatóak bizonyos esetekben, azonban nem mindig ismerhetőek 

fel egyértelműen, így nem is lehetséges hatékonyan a felelősségre vonásuk. 

Úgy gondolom, hogy a szankcionálás mellett a megelőzésre is figyelmet kellene fordítani, 

valamint arra, hogy amennyiben nem is sikerül megelőzni ezen jelenséget, úgy annak nyomai 

minél hamarabb eltűnjenek kerületünkből. 

Jelenleg az illegálisan lerakott hulladékok eltüntetését eseti megrendelések alapján végzi el a 

FESZOFE Nonprofit Kft., mely oda vezet, hogy egy-egy halom sokáig (akár hetekig vagy 

hónapokig) van az utcákon, ráadásul még növekszik is időközben. Álláspontom szerint sokkal 

hatékonyabb lehet, ha nem kell külön megrendelés egy ilyen esetben, hanem a FESZOFE 

kollégái (akik ugye minden hétköznap takarítják a kerületet) amennyiben észlelnek egy 

szemétlerakatot, akkor azt a lehető legrövidebb időn belül külön felkérés nélkül eltakarítják 

utcáinkról. 

Fentiek alapján javasolom a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésnek 

módosítását, pontosítását, hiszen a feladat (kukák ürítése, takarítás, illegális hulladék 

elszállítása) ellátásához szükséges eszközökkel, valamint az ország legnagyobb 

közfoglalkoztatójaként a humán erőforrással is rendelkezik/rendelkeznie kell. 

Az FKF Zrt. lomtalanítást csak egyszer tart egy évben, mely szintén növelheti az illegális 

szemét/lomlerakás előfordulásának esélyét. Előbbiekre tekintettel érdemes lenne az FKF Zrt-

vel egyeztetéseket folytatni, hogy legalább azon területeken, ahol ez a jelenség gyakoribb, 

évente legalább kétszer vagy háromszor lehessen a lomokat kihelyezni, valamint veszélyes 

hulladékokat leadni. 

Javasolom továbbá egy olyan „megelőző program” beindítását a FESZOFE Nonprofit Kft. és 

a Közterület-felügyelet együttműködésével, melynek keretében egyes helyeken a kerületben 



 
 
 

havonta egyszer előre meghirdetett időpontban a ferencvárosi illetőségüket igazolók 

letehetnék felesleges tárgyaikat/lomjaikat legális módon. Ezen helyeken egy-egy közterület-

felügyelő ellenőrizhetné azt, hogy ne bárki és bármit hagyhasson ott. 

Biztos vagyok benne, hogy ezen megoldásokkal sem szüntethetjük meg teljesen az időnkénti 

áldatlan állapotokat, azonban mindenképpen javíthatnánk a jelenlegi helyzeten, veszíteni 

valónk nem lehet, csak nyerhetünk vele. (hiszen amennyiben az illegális kupacokat 

mindenképpen megszüntetik egy idő után, miért ne tennénk ezt minél hamarabb). 

Kérem, hogy előterjesztésemet, és a határozati javaslatokat támogatni szíveskedjenek, 

annak érdekében, hogy „Otthonunk” környéke, „Városunk” azaz „Ferencváros” 

tisztább és élhetőbb lehessen! 

 

Budapest, 2016. november 10 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

képviselő 

 

  



 
 
 

 

Határozati Javaslatok 

1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy azon közterületeken, melyek a vendéglátás és szórakozóhelyek 

működése kapcsán érintettek, hétvégeken is szükséges a közterületek takarítása, kukák 

ürítése, valamint a szelektív hulladéklerakók körüli területek napi takarítása. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

Határidő: 2016. november 17 

 

2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy az egyéni képviselők, a FESZOFE Nonprofit Kft., a 

Közterület-felügyelet és az illetékes iroda bevonásával az 1. pontban foglalt területek 

kijelöléséről gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

Határidő: 2016. december 01. 

 

3) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy jóváhagyja a FESZOE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 

2016. december 01-től történő módosítását. az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

Határidő: 2016. december 01. 

 

4) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy jóváhagyja a FESZOE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 

módosításának fedezetére 2016. évben 2 millió forint + ÁFA, azaz 2,54 millió forint 

többletforrást biztosít a FESZOFE Nonprofit Kft. részére az általános tartalék terhére.  

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

Határidő: 2016. december 01. 

 

5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 4. pontban foglalt forrás költségvetésen 

történő átvezetésről a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

Határidő: 2016. évi költségvetés soron következő módosítása 

 



 
 
 

6) 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. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

 

7) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért egy olyan, a FESZOFE Nonprofit Kft. és a Közterület-felügyelet 

együttműködésével megvalósítandó akcióval, melynek keretei között havonta egyszer 

előre meghatározott helyeken és meghirdetett időpontokban a ferencvárosi illetőségű 

személyek feleslegessé vált berendezési tárgyaikat/lomjaikat lerakhatják ellenőrzött 

módon. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

Határidő: 2016. november 17 

 

8) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

7. pontban foglaltak megvalósítására a 2017. évi költségvetésben 6 millió forintot 

biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a fedezet 2017. évi költségvetésbe történő 

beépítésről gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

Határidő: 2017. évi költségvetés 

 

 

  



 
 
 

 

 

Közszolgáltatási szerződés 

módosítása 

amely létrejött, 

-egyrészről 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; 

adószáma: 15735722-2-43; 

képviseli: dr. Bácskai János, polgármester); 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

- másrészről 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 1097 Gubacsi út 89; 

cégjegyzékszáma: 01-09-890519 

adószáma: 18229329-2-43 

képviseli: Sebők Endre ügyvezető-igazgató) 

(a továbbiakban: Közszolgáltató) 

-továbbiakban együttesen Fél vagy Felek 

 

között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 

 

Felek 2015. december 23-án a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt egyes településüzemeltetési 

feladatok ellátása érdekébe közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek 

egymással 2016. január 01. – 2019. december 31.-ig tartó határozott időtartamra. 

 

Felek a Szerződést 2016. december 01-től jelen szerződés aláírásával az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

1) A Szerződés 3.1. pontjának II. alpontjának szövege az alábbiakra módosul: 

 

„II. Önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő közterületek fenntartási, javítási építési 

takarítási munkálatai 

a)  utak és járdák fenntartási, javítási munkálatai, valamint rendszeres takarításuk, 

b) terek, játszóterek, parkok munkanapokon történő takarítási munkálatai, beleértve a 

hulladékgyűjtő edények ürítését is. 

c) Önkormányzat által meghatározott utak, járdák, terek, játszóterek, parkok hétvégi, 

munkaszüneti napokon történő takarítása, beleértve a hulladékgyűjtő edények ürítését is, 

d) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli területek naponkénti tisztántartása 



 
 
 

e) az észlelt vagy Önkormányzat által jelezett illegálisan lerakott hulladék lehető legrövidebb 

időn belüli, de maximum 3 napon belül történő elszállítása” 

 

2) A Szerződés 4.2. pontja az alábbira módosul: 

„4.2. A Kompenzáció mértékét a Szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell 

meghatározni. A kompenzáció mértéke a 3.1. pontban (az Erdészeti szolgáltatás 

kivételével) foglalt feladatok vonatkozásában a 2016. évre vonatkozóan 233.000.000-Ft + 

ÁFA, azaz kettőszázharminchárommillió forint + ÁFA.” 

 

3) Felek megállapodnak, hogy az 1. pont alapján pontosított/kiegészített feladatokra 

tekintettel a közszolgáltatási díj 2 millió forint + ÁFÁ összegű emelkedését a 2016. 

december havi feladatokról kiállított számla összegében jogosult elszámolni 

Közszolgáltató. 

 

4) Jelen megállapodásban nem érintett részeiben a közszolgáltatási szerződés változatlan 

tartalommal marad hatályban. 

 

 

Budapest, 2016. november ….. 

 

…………………………………   ………………………………………. 

     FESZOFE Nonprofit Kft.          Önkormányzat 


