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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
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 Bizottság! 
 
A 2009-ben Önkormányzatunk által megkezdett „Házankénti szelektív hulladékgyűjtés” 
pályázatba 2011-ben bevontuk Ferencváros oktatási-nevelési intézményeit és önkormányzati 
helyszíneket is.  
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. európai uniós forrásból 2013. március 25-én, a 
gyűjtőtartályok kiszállításával megkezdte a fővárosban a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést Budapest teljes területén, térítésmentesen. A társasházak teljes lefedettségét 
2015. évre megvalósította. Ezért 2015. február 28. napjáig folytattuk az Önkormányzat által 
megkezdett szelektív hulladékgyűjtést. 
 
A T. Bizottság a VVKB 30/2015. (II.18.) sz. határozatával úgy döntött, hogy jóváhagyja - a 
kerületi oktatási-nevelési intézményeinél és az önkormányzati helyszíneken - a szelektív 
hulladékgyűjtés tárgyában kötendő szerződést a Humusz Recycling Kft-vel 2015. március 1. 
napjától 2016. február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra. 
  
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a bizottsági döntést követően, 2015. február 26. napján 
kelt tájékoztatása alapján a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központhoz tartozó 
intézmények, valamint az önkormányzati helyszínek térítésmentesen vehetnek részt a 
szelektív hulladékgyűjtési programban.  
 
Fentiekre figyelemmel a kerületi szelektív hulladékgyűjtési program egyetlen intézmény 
tekintetében vihető tovább, azonban a Humusz Kft. jelezte, hogy a szelektív hulladékgyűjtést 
ebben a formában nem tudja vállalni. Erre való tekintettel a jelzett szerződés megkötése 
okafogyottá vált. 
 
Mindezek alapján Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2015. március 11. 
 

Görgényi Máté s.k. 
elnök 

Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
VVKB 30/2015. (II.18.) sz. határozatát visszavonja. 

 
 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


