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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat idén ősszel is megrendezi a „Tiszta Soroksárért” napokat, amelynek célja a
városrész közterületeinek nagytakarítása. Az Önkormányzat az őszi „Tiszta Soroksárért”
napokat 2015. november 6-7. napjára hirdeti meg.
A korábbi években és - a 2013. évi közismert változás ellenére - idén tavasszal is részt vettek
a programban a soroksári iskolák is, az őszre tervezett „Tiszta Soroksárért” rendezvényen
való részvételük azonban ismételt egyeztetést igényel.
Az egyeztetés eredményének függvényében:
November 06. (péntek) az iskolák részére tervezünk szemétszedést, rendrakást az
intézmények megközelítőleg 500 m –es körzetében.
Önkormányzati feladat: szemétgyűjtő zsák, egyszer használatos kesztyű biztosítása, szemét
elszállítása.
Iskolák feladata: szervezés, lebonyolítás, összesítés.
November 07. (szombat) a kerület lakossága részére szervez az Önkormányzat általános
közterületi takarítást ingatlanuk, bérleményük, stb. előtt. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület
tagjait, hogy választókörzetükben tegyenek lépéseket a lakosság irányába a „szervezett”
nagytakarítási akcióban történő részvétel érdekében.
Önkormányzati feladat: szemétgyűjtő zsák biztosítása (korlátozott számban), szemét elszállítása (koncentrált helyekről)
Az akcióban fásításra is kívánjuk buzdítani a lakosságot, melyhez a növényanyagot a
Polgármesteri Hivatal biztosítja az előzetes igénybejelentés alapján. Az igényeket a települési
képviselőknél kell jelezni.
Kérjük, hogy a képviselők az igényelt növényanyag mennyiség biztosítása érdekében
legkésőbb 2015. október 26-ig (hétfő 16:00 óráig) jelezzék az igényeket Szénási István vezető
főtanácsos felé.
A „Tiszta Soroksárért” napok megvalósításához szükséges további lépések:
- a Képviselő-testület által adott javaslatok,
- a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatai,
- a területi képviselők javaslatai, szervezési felajánlásai.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztatás szíves megtárgyalását.
Budapest, 2015. június 15.
Szénási István
vezető főtanácsos
előterjesztés készítője

Kisné Stark Viola
osztályvezető
előterjesztő

