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Tisztelt Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Zöld Locálpatriota Mozgalom- „Zöldlomb” elnevezésű civil szerveződés nevében Liptákné 

Kovács Magdolna a jelen előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult Polgármester Úr felé. 
 

A civil szerveződések a Molnár-szigeten kifogásolják, hogy a horgászhelyek környékének 

tisztasága kívánnivalót hagy maga után. Javaslatuk hulladékgyűjtő edények és tiltó táblák 

kihelyezése. 

A Molnár-szigeten a déli, az északi és a Házhajó utca melletti oldalon találhatóak nyílt 

horgászhelyek. 

A Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kezdeményezésével 

ezeken a helyeken három évvel ezelőtt 11 db hulladékgyűjtő edény és 18 db pad került 

kihelyezésre a közterületekre, az ürítésüket a Polgármesteri Hivatal hetente egyszer, szükség 

esetén kétszer végzi. 

A horgászhelyek és az ott elhagyott hulladék a Ráckevei- Soroksári-Dunaág (RSD) területén a 

szárazulaton található, amely a Magyar Álam tulajdonában van, a Közép-Duna Völgyi 

Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDVVIZIG) kezelője. 

A KDVVIZIG, mint kezelő, kezelői hozzájárulása szükséges bárminemű tárgy/tárgyak 

(hulladékgyűjtő edények, tiltó tábla stb.) kihelyezésére. 

A vagyonkezelői engedély megszerzéséhez tervdokumentáció, műszaki leírás szükséges, 

továbbá a hulladékgyűjtők ürítésére, fenntartására is ki kell terjednie a kérelemnek, melyet a 

KDVVIZIG Budapesti központjába kell benyújtani.  

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a főváros tulajdonában és kezelésében lévő 

közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtő edények ürítését végzi, egyéb szolgáltatást külön 

megrendelés és térítési díj ellenében lehet megrendelni a Főváros Közterületi-fenntartó Zrt. 

Értékesítési és Kereskedelmi Osztályánál. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23§ (4) 

bekezdés 3. pontja alapján a fővárosi önkormányzat feladata különösen: “településtisztaság 

(közutak locsolása, síkosság-mentesítés)”, továbbá a 13. § (1) 2. pontja szerint a helyi 

közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen:…..2. “településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és 

fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a 

helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 

kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)”. 

Közfeladatot csak az arra jogosult és felhatalmazással rendelkező szervezet láthat el. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól a mellékelt kérelemmel kapcsolatos döntésének 

meghozatalát. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának .../2020. (II. 04.) 

határozata a Zöld Locálpatriota Mozgalom- „Zöldlomb” kérelmével kapcsolatos döntése  

 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság  

 

I. álláspontja szerint a jelenleg az önkormányzatunk tulajdonában lévő közterületekre 

kihelyezett hulladékgyűjtő edények száma megfelelő, ezáltal nem javasolja a 

Képviselő-testületnek a hulladékgyűjtő edények számának növelését.  
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II. álláspontja szerint a jelenleg az önkormányzatunk tulajdonában 

lévő közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtő edények száma kevés, ezért az 

alább felsorolt közterületeken a kihelyezett hulladékgyűjtő edények mellé további 

edények kihelyezéséről szóló döntés meghozatalát javasolja a Képviselő-

testületnek, egyúttal ezen bővítés fedezetét a következő forrásból javasolja 

biztosítani: 

- közterületek megnevezése, ahol kevés a kihelyezett hulladékgyűjtő edény: 

………… 

- a forrás megjelölése: ……….. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa, hogy a Zöld Locálpatriota Mozgalom- 

„Zöldlomb” vezetőjét értesítse a Bizottság döntéséről. 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörben véleményezési/javaslattételi joggal tárgyalja. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerűtöbbség szükséges. 

 

Budapest, 2020. január 23. 

 

 

 

 

 Kisné Stark Viola 

 osztályvezető 

 előterjesztő 

 

 

Melléklet: 1 pld.  „Zöld Locálpatriota Mozgalom Zöldlomb” beadvány 

       


