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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

idén ősszel is megrendezi a „Tiszta Soroksárért” napokat, amelynek célja a városrész 

közterületeinek nagytakarítása. Az Önkormányzat az őszi „Tiszta Soroksárért” napokat 2022. 

november 11-12-ére hirdeti meg. 

 

Soroksár igen jó természeti adottságokkal rendelkezik, természetes vizekben és 

zöldterületekben gazdag, nem beszélve állatvilágáról. Vigyázzunk rá! 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ennek érdekében hirdeti meg az őszi 

„Tiszta Soroksárért Napok” rendezvényt, hogy ezzel is csökkentsük a hulladék mennyiségét 

kerületünkben. 

 

A korábbi években a soroksári iskolák is részt vettek a programban, az idei évi részvételükkel 

kapcsolatos egyeztetés folyamatban van. 

 

Az egyeztetés eredményétől függően: 

November 11. napján (péntek) az iskolák részére tervezünk szemétszedést, rendrakást az 

intézmények területén és az intézmények közvetlen környezetében. 

 

Önkormányzati feladat: szemétgyűjtő zsák, egyszer használatos kesztyű biztosítása, szemét 

elszállítása. 

Iskolák feladata: szervezés, lebonyolítás, összesítés. 

 

November 12. napján (szombaton) a kerület lakossága részére szervez az Önkormányzat 

általános közterületi takarítást ingatlanuk, bérleményük stb. előtt.  

 

Önkormányzati feladat: szemétgyűjtő zsák biztosítása (korlátozott számban), szemét - 

elszállítása (koncentrált helyekről) 

 

Az akció keretén belül fásítást tervezünk, melynek célja, hogy a lakosság fát tudjon 

igényelni, amit ingatlanuk elé, közterületre telepíthetnek. 

 

Kerületünkben a tavaszi „Tiszta Soroksárért Napok” keretén belül került sor 

veszélyeshulladék gyűjtésre, ezért ezt az őszi akció keretében nem tartanánk meg. 

 

Az FKF Zrt. 2022-es évre szóló tájékoztatója a veszélyeshulladék gyűjtésről: 

„…Társaságunk idén hagyományos módon végzi a lomtalanítást, de a tavalyi évben már bevált 

rend szerint, a veszélyes hulladékok leadására a budapesti hulladékudvarok biztosítanak 

lehetőséget egész évben.” 

 

Az ősszel szokásos lomtalanításról egyeztetéseket folytatunk az FKF Zrt-vel, legutóbbi 

tájékoztatásuk szerint kerületünkben október 26. – 29. napjai között várható a lomtalanítás 



lebonyolítása. A végleges időpont lakosság felé történő kommunikálásáról a Városüzemeltetési 

Osztály gondoskodik majd. 

 

Az őszi „Tiszta Soroksárért” napok megvalósításához szükséges további lépések: 

- a Képviselő-testület által adott javaslatok, 

- a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság javaslatai, 

- a területi képviselők javaslatai, szervezési felajánlásai. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy választókörzetükben tegyenek lépéseket 

a lakosság irányába a „szervezett” nagytakarítási akcióban történő részvétel érdekében. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 80. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges. 

 

Budapest, 2022. május 30. 
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