
 
 

Iktató szám: Sz-48/2021. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2021. szeptember 07-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Javaslat szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolására a József Attila 

lakótelepen 
 
Előterjesztő:   Jancsó Andrea, önkormányzati képviselő 
 
Készítette:  Jancsó Andrea, önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:        
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
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 Városrészi Önkormányzat! 

A lakosság részéről – mind írásban, mind szóban – több kérés is érkezett hozzám azzal 

kapcsolatban, hogy a József Attila lakótelepen az elmúlt 1 évben történt incidens (mint 

például gyújtogatás) fényében, valamint a szigetek körül kialakult illegális hulladéklerakat és 

szeméthegyek megszüntetése érdekében bizonyos szelektív hulladékgyűjtő-szigetek 

kerüljenek felszámolásra.  

Jelen előterjesztés három helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő-sziget felszámolására 

tesz javaslatot: 

1. Toronyház utca Lobogó utca sarkán 

2. Börzsöny utca 19. szám előtt 

3. Epreserdő utca 32. számmal szemben 

elhelyezkedő szelektív hulladékgyűjtő-szigetek. 

Ezen a három helyszínen többször történt gyújtogatás, illegális hulladék elhelyezése, amelyet 

hiába számol fel az illetékes önkormányzati cég, – telepített közterületi kamerák hiányában – 

a Ferencvárosi Önkormányzat csak szélmalomharcot folytat ezek környezetének rendben 

tartását illetően.  

Az illegális hulladékok okozta környezetterhelés csökkentése, saját lakókörnyezetünk 

minőségének javítása érdekében, továbbá a nagy számú lakossági kérelemre tekintettel kérem 

a Tisztelt Városrészi Önkormányzatot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

Budapest, 2021. szeptember 02. 

 

Jancsó Andrea s.k. 

önkormányzati képviselő 

  



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

József Attila  Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy  

 

1. a 1098 Budapest, Börzsöny utca 19. szám előtti, a 1098 Budapest, Toronyház utca 

Lobogó utca sarkán található, valamint a 1098 Budapest, Epreserdő utca 32. szám 

alatti ingatlannal szemben üzemelő szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolását 

támogatja,  

 

 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a hulladékgyűjtő tartályok visszavonását 

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

Zrt. illetékeseivel. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 30 nap 


