
TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ 
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ 

MÁRCIUS 25.  ÉS ÁPRILIS 18. KÖZÖTT

• ALBERTFALVA
• KELENFÖLD

• LÁGYMÁNYOS
• GELLÉRTHEGY,
   SZENTIMREVÁROS
• PÉTERHEGY, KELENVÖLGY

• ŐRMEZŐ, 
   DOBOGÓ
• GAZDAGRÉT 
• SASAD
• SASHEGY

ÁPRILIS 11-12.

ÁPRILIS 15-16.
ÁPRILIS 17-18.
ÁPRILIS 17-18.

VESZÉLYES - ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE: 
ÁPRILIS 13. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG 

A nagytakarítási akció keretében az 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. munkatársai az itt megjelölt 
helyszíneken és megadott időpontok-
ban lesznek jelen, és vesznek részt a 
közterületek megtisztításában.

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” akció keretein belül ‒ idén is megszervezi 
tavaszi nagytakarítási programot a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy 
újra közös erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak 
előtti kertek és járdák megtisztításáért.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást tovább-
ra is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért az Önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártya bemuta-
tása szükséges) a 90x90x90 centiméteres, fából készült komposztálókere-
teket, amelyekből minden társasház és családi ház 2-2 darabot igényelhet.  
A keretek átvételére ‒ a készlet erejéig ‒2019. március 26. és április 17. 
között van lehetőség minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között az 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti 
székhelyén. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.
 
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényel-
hetnek zöldhulladék gyűjtő zsákokat. A megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyene-
sen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények mel-
lett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú 
Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a 
készlet erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.

KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG 
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK!

2019. 

MÁRCIUS 25-től

2019.

ÁPRILIS 18-ig

• GAZDAGRÉT 
• ŐRMEZŐ
• KELENFÖLD 
• ALBERTFALVA 
• SZENTIMREVÁROS

Rétköz u. - Torbágy u. sarok 
Cirmos utcai parkoló
Vahot u. - Keveháza u. sarok 
Fehérvári út - Vegyész u. sarok 
Edömér utcai parkoló

ÁPRILIS  
13.

LEADHATÓ: toner, valamint festékek, tinták, ragasztók és gyanták, fáradt olaj, 
halogénmentes oldószer, szennyezett csomagolási hulladékok, szórófejes/hajtógázas 
palack, gumiabroncs, gumihulladék, savas ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, 
fénycső, hűtőgép (kompresszorral), étolaj és zsír, lejárt gyógyszerek, szárazelem, elekt-
ronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv).

MÁRCIUS 25-28.
MÁRCIUS 29.
ÁPRILIS 1-3.
ÁPRILIS 4-5.
ÁPRILIS 8-9-10.

ÁPRILIS 11-12.


