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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
idén tavasszal is megrendezi a „Tiszta Soroksárért” napokat, amelynek célja a városrész
közterületeinek nagytakarítása.
A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel
felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására.
Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése, a biológiai sokféleség biztosítása.
A Föld napja mára már az egyik legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulásává vált
Magyaroroszágon, mely mindannyiunk jövőjéről szól.
Soroksár igen jó természeti adottságokkal rendelkezik, természetes vizekben és
zöldterületekben gazdag, nem beszélve állatvilágáról. Vigyázzunk rá!
A fentiek miatt hagyományos rendezvényünk lebonyolítását a Föld napjához legközelebb eső
pénteki és szombati napokra tervezzük, így az Önkormányzat a tavaszi „Tiszta Soroksárért”
napokat 2020. április 17-18. napokra hirdeti meg.
A korábbi években a soroksári iskolák is részt vettek a programban, az idei évi részvételükkel
kapcsolatos egyeztetés folyamatban van.
Az egyeztetés eredményének függvényében:
Április 17. napján (pénteken) az iskolák részére tervezünk szemétszedést, rendrakást az
intézmények megközelítőleg 500 m –es körzetében.
Ugyanezen a napon a Polgármesteri Hivatal munkatársai is részt vesznek a rendezvényen,
akik a későbbiek folyamán kijelölt helyeken végeznek majd hulladékgyűjtést.
Április 18. napjára (szombatra) 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, egyszer használatos kesztyű biztosítása, szemét
elszállítása.
Iskolák feladata: szervezés, lebonyolítás, összesítés.
Az akció keretén belül veszélyes hulladékgyűjtésre is sor kerül 2020. április 18. napján
(szombaton) a Hősök terén (Templom mögött) kijelölt gyűjtőhelyen, és Újtelepen a
Dinnyehegyi úton (Református Templommal szemben lévő közterületen) 8.00-12.00 óra
között.
A tavaszi „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.
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Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 81. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges.
Budapest, 2020. január 24.
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