
Tisztelt  Hölgyem/ Uram ! 

Levelem mellékleteként küldöm a 2019. évi Tisztaságot Újbudán "Őszi nagytakarítás" akciónk – 

2019. november 04. - 2019. december 06. – menetrendjét, illetve az ahhoz tartozó plakátokat, 

melyekért kérem a csatolmányokat keresni. 

Székhelyünkön (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.) 2019. november 04. napjától az extra 

takarítással párhuzamosan megkezdődődik a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. zöldhulladék-gyűjtő 

zsákjainak osztása is. A kerületi lakosok lakcímenként 3 db zsákot, míg az egyéni körzettel 

rendelkező képviselők a területükön lévő zöldfelületek arányában kapnak zsákokat.  

2019. november 05. napja és 2019.  december 05. napja között pedig minden kedden és 

csütörtökön 11:00-15:00 óra között az Önkormányzat támogatásával térítésmentesen 

komposztálást népszerűsítő 90x90x90 centiméteres komposztkeretet osztunk (kerületi lakcímenként 

maximum 2 db), szintén a székhelyünkön. Az eseményhez készített plakátok, melyeket a megszokott 

csatornákon kommunikálunk (Újbuda újság, ujbuda.hu, önkormányzati hirdetőtáblák), a 

mellékletekben is megtalálhatóak. A veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtését 2019. 

november 23. napján, szombaton tartjuk 9:00-12:00 óra között a már megszokott helyszíneken 

(5 db);  részletei, illetve a pontos helyek ugyancsak a mellékelt plakáton olvashatóak.  

A lakosságnak lehetősége nyílik a felhalmozódott gallyak, ágak aprítékoltatására illetve azutáni 

elszállítására az Önkormányzat segítségével 2019. október 20. - 2019. december 05. napjáig, 

melyről szintén csatoljuk a vonatkozó anyagot.  

Az aprítékolás a tavaly ősszel bevezetett rend alapján folytatódik! (Városüzemeltetési Osztály 

szervezi, így azzal kapcsolatos kérdésekkel kérem hozzájuk forduljanak) 

Pár mondat az akcióról: 

Jelentkezni az Újbuda honlapon az aprítékolási akciónál található linken keresztül lehet, és a 

www.komposztmester.hu/jelentkezes címen is. Az űrlap kitöltésével lehet regisztrálni az aprítandó 

ághalom paramétereinek egyidejű megadásával. A regisztráció beküldéséről automatikus 

válaszlevelet küld az oldal. Ha ez egy órán belül nem érkezik meg a megadott e-mail címre, akkor az 

igénybejelentés sikertelen. Ez esetben próbálja újra, vagy jelezze a hibát a 06-30/544-8778-as 

telefonszámon.  

További tartalmi részletek a mellékelt dokumentumokban olvashatóak. 

 

Amennyiben valamiben tudok segíteni a fentiekkel kapcsolatban, kérem, nyugodtan keressenek! 

Üdvözlettel: 

Lőrincz Gergely 

ügyvezető 

sk. 
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