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Tisztelt Képviselő-testület!  

  

Az idei évben a XXIII. kerületben október 25. és október 28. között zajlott a lakossági lomtalanítás, 

sajnálatos módon az idei tapasztalatok sem pozitívak. Hiába a soroksáriak erőfeszítése, a BKM 

Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkája, a lomtalanítást 

továbbra is ellehetetlenítik az úgynevezett „lomisok”. Járhatatlanok az utcák, rendbontás, 

megfenyegetett ingatlantulajdonosok és mérhetetlen mennyiségű szétdobált szemét jellemzi a 

lomtalanítás időszakát. 

 

A Rendészeti és Mezőőri Osztály dolgozói összesen 126 esetben figyelmeztették a „lomizókat” és 

44 esetben indítottak eljárást ellenük, vagy szabtak ki helyszíni bírságot részükre. 

 

Határozott álláspontom szerint tarthatatlan ez az állapot, a lomtalanítás ebben a formában sem a 

XXI. századhoz, sem pedig Soroksár polgáraihoz nem méltó.  

 

A Fővárosi Közgyűlésben már több alkalommal kezdeményeztem, hogy kerületünkben 

engedélyezze, illetve teremtse meg annak a lehetőségét a Fővárosi Közgyűlés, hogy a jelenlegitől 

eltérő, tisztább és zöldebb módszert alkalmazhassunk.  

 

Annak érdekében, hogy ez megalapozottan és mindenre kiterjedően elkészíthető legyen, szükséges 

a Képviselő-testület határozatába foglalt felhatalmazás. 

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő – testületet a döntés meghozatalára, a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Határozati javaslat:  

  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. 

(XII. 07.) határozata „lomtalanító udvar” létrehozásával kapcsolatos döntés meghozataláról  

  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a „lomtalanító udvar” 

kialakításának és működtetésének az érdekében vizsgáltassa meg annak feltételrendszerét és 

lehetőségét, illetve folytasson tárgyalásokat a megvalósítás érdekében, majd a tárgyalások 

függvényében készüljön újabb előterjesztés a „lomtalanító udvar” megvalósításával kapcsolatos 

további feladatok végrehajtásáról. 

Határidő: 2022. március 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat 

elfogadása egyszerű többséget igényel.  

  

Budapest, 2021. november 23.  

 

  

  Kisné Stark Viola     Bese Ferenc  

                             osztályvezető     polgármester  

   előterjesztés készítője    előterjesztő  

 


