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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! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi 

költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelettel 15.000.000,- Ft előirányzatot biztosított 

a 3071. „köztisztasági feladatok” költségvetési soron, köztisztasági feladatok ellátására, továbbá 

50.000.000,- Ft előirányzatot biztosított a 3059. „Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása” soron a 

klímastratégia megvalósítása érdekében. 

 

Ferencváros önkormányzata a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (jogelőd: Fővárosi Közterület-

fenntartó Nonprofit Zrt.) együttműködésével Ferencvárosban 17 db utcát és járdafelületeit, valamint az 

Ecseri úti metró megálló felszínét takarította ki a 2021. évben, a BKM Zrt. által összeállított koncentrált 

takarítási csomag, úgynevezett Faltól-falig eljárás segítségével. 

 

A koncentrált takarítás magában foglalta a járdák, lépcsők magasnyomású takarítógéppel történő 

felülettisztítását, amennyiben szükséges kézi takarítását, a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés 

felszedését, a megtisztított útfelület mosó-locsolóval felmosását, a burkolt közutak szegélytől-szegélyig 

történő önfelszedő seprését és gépi mosását, továbbá a hulladékgyűjtő edények tisztítását, fertőtlenítését. 

Ezek a munkafolyamatok akkor a leghatékonyabbak, ha a tisztítandó utcák le vannak zárva a forgalom 

és a parkoló autók elől is.  

 

Hogy a parkoló autók ne gátolják a munka elvégzését az önkormányzat alternatív parkolóhelyeket 

biztosított a kerületben. A tavalyi évben a közterület felügyelet munkatársaival együttműködve a 

tisztítandó utcákban több száz szórólap segítségével hirdettük ezt a tulajdonosok körében, akik hétvégén 

az önkormányzat parkolójában, hétköznap a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság előtt 

helyezhették el biztonságosan járműveiket. 

Tapasztalataink alapján, ahogy haladtak a munkálatok utcáról utcára, egyre inkább együttműködőbbé 

váltak a kerületi lakosok, egyre többen vették igénybe a felajánlott parkolási lehetőséget, így a BKM 

Zrt. munkatársai egyre kevesebb alkalommal ütköztek akadályba reggelente a munkálatok 

megkezdésekor. 

 

Az idei évben is szeretnénk folytatni a takarítást, hiszen a belvárosi nyüzsgő élet és a hatalmas forgalom 

nem kíméli lakókörnyezetünket a szennyezésektől.  

 

A feladat elvégzésére alkalmas gazdasági szereplő az indikatív árajánlatot beküldő BKM Zrt.-n kívül 

csak a fővárostól meglehetősen távoli más nagyvárosokban áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a 

tavalyi évben ők végezték el ezt a munkát, a fővárosi utcák alapszintű takarításáért is a BKM felel, így 

munkatársai ismerik a legjobban a város adottságait, továbbá a váratlan helyzetekre a kerületben 

telephellyel is rendelkező cég tudna reagálni a leggyorsabban, javaslom, hogy a feladatra beszerzési 

eljárás mellőzésével a BKM Zrt.-t bízzuk meg. 

Ennek érdekében áprilisban 44 db utca és 4 db ferencvárosi tér kitakarítására kértünk árajánlatot a 

Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-től, mely összesen bruttó 8.962.967,- Ft-ba kerülne. 

 

További szolgáltatásként tavaly először vettük igénybe a BKM Zrt. által biztosított hőséglocsolást. Mely 

során külön megrendelés alapján az önkormányzat által meghatározott, tehát nem csak fővárosi 

fenntartás alatt álló utak locsolását végzik el a BKM Zrt. locsolójárművei. Ahogy az elfogadott 

Ferencvárosi Klímastratégiában is szerepel, a sűrűn beépített belvárosi környezetben a burkolt felületek 

locsolása, hűtése jelentős mértékben enyhíti a forróságot, elviselhetőbbé teszi a hőséget. Az aszfaltra 

permetezett víz a felhevült útburkolatot egy időre 6-8 fokkal le lehet hűteni. Ez csökkenti a lakosság 

hőérzetét, valamint leköti a port és a polleneket. 

A nyári hőség enyhítése érdekében idén 12 darab hőséglocsolást szeretnénk rendelni, mely összesen 

bruttó 4 .714.646,- Ft-ba kerülne. 



 

Szintén a BKM Zrt. szolgáltatását vennénk igénybe, tekintettel a hőségriadók bejelentését követő rövid 

időre, mely a megrendelés lebonyolításához rendelkezésre áll. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a koncentrált takarítási akciók költségeire 

9.900.000 - Ft-ot biztosítson, a 3071. „köztisztasági feladatok” költségvetési sor terhére és a 

hőséglocsolásokra 5.200.000,-Ft-ot biztosítson a 3059. „Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása” sor 

terhére. 

 

Mindezek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

 

Melléklet: a takarításra javasolt utcák jegyzéke 

 

Budapest, 2022.06.15. 

   

 

 

 Reiner Roland 

  alpolgármester 

  



 

Határozati javaslat: 

 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferencváros területén található utcák Faltól falig 

takarítására a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletének 3071. „köztisztasági feladatok” költségvetési sorában foglalt előirányzat terhére 

9.900.000 - Ft-ot biztosít, valamint a nyári hőséglocsolások elvégzésére 5.200.000,-Ft-ot biztosít a 

3059. „Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása” sorában foglalt előirányzat terhére. 

 

Határidő: 2022. június 30 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Polgámesternek, hogy a Faltól falig takarítási munkálatok 

és a nyári hőséglocsolások elvégzésével a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-t bízza meg. 

 

Határidő: 2022. június 30 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy Ferencváros területén található utcák 

Faltól falig takarításokhoz és hőséglocsolások lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  30 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 


