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Tisztelt Bizottság!
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 48/2014. (III.05.) sz.
határozatával döntött a 3205-ös környezetvédelmi sor felosztásáról, az alábbiak szerint:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
Összesen

Feladat
Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése
Veszélyeshulladék gyűjtése
Környezetvédelmi jeles napok és akciók
Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés
Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben
Zöld Udvar pályázat
Föld Napja pályázat
Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Egyéb környezetvédelmi feladatok

Javasolt összeg
3.500.000
3.500.000
4.000.000
4.000.000
7.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
29.000.000

Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése
A Ferenc körút sarkán lévő légszennyezettség-mérő készülék kijelző tábláját Önkormányzatunk 2009.
évben szerezte be. A készülék 2014-ben folyamatosan üzemelt. A mérőállomás elhelyezését és
áramellátását 2014-ben is a Panaudio Kft. biztosította, a 2010. június 1-jén kötött szerződésben
foglaltak alapján. Üzemeltetését, az adatok feldolgozását és elemzését az elmúlt évekhez hasonlóan
Túri Ágnes vegyészmérnök, műszeres analitikai szakmérnök végezte el. A karbantartási feladatokat
évek óta a GreenLab Kft. látja el.
Veszélyes hulladékgyűjtés
2014. év során öt alkalommal került sor a veszélyes hulladékok gyűjtésére. A korábbi három
helyszínen történő gyűjtés lakossági tájékoztatását szórólapok formájában Pálinkás László végezte.
A gyűjtések alkalmával most is jelentős mennyiségű, környezetre fokozottan káros anyag – használt
étolaj, lejárt szavatosságú gyógyszerek, festékek, lakkok, oldószerek, vegyszerek, nyomtatópatronok,
dezodoros flakonok, fénycsövek, akkumulátorok, autógumi stb. - került szakszerű ártalmatlanítást
végző lerakóhelyre. Mennyisége 2010-ben 2.492 kg, 2011-ben 5.544 kg, 2012-ben 16.640 kg, 2013ban 17.203 kg, 2014-ben 16.921 kg volt, mely adat jól mutatja, hogy a lakosság egyre
környezettudatosabban gondolkodik.
Környezetvédelmi jeles napok és akciók:
 Föld Napja
2014. április 26-án kerületünkben a Föld Napi rendezvény a József Attila lakótelepen zajlott. A
Napfény utca – Lobogó utca és Csengettyű utca közötti szakasza lezárásra került a rendezvény idejére
a forgalom elől.
Ez a rendezvény megmutatta, hogy van lehetőség és nagymértékű lakossági igény arra, hogy a
lakótelep központi részén egy útszakasz kizárólag a gyalogosoké legyen és az autóforgalom innen
elkerüljön.
A nap programja sokrétű volt. A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt,
környezetvédelemmel és ökológiával kapcsolatos játékokat játszhattak, sőt bolhapiac is üzemelt a
helyszínen, amely a lakosság körében igen népszerűnek bizonyult. A színpadi produkciók még
látogatottabbá tették az eseményt.

 TeSzedd! akció
Magyarországon első alkalommal 2011. május 21-én szervezték meg a TeSzedd! önkéntes
hulladékgyűjtési akciót, amelyben országszerte több mint 160 ezer magánszemély, 156 vállalat, 403
civil szervezet, valamint 551 közintézmény vett részt, 1500 helyszínen.
A Vidékfejlesztési Minisztérium a Belügyminisztériummal, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériummal, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel közösen 2014-ben is
megszervezte vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, továbbá egyéni önkéntesek
bevonásával az országos hulladékgyűjtési akciót.
 Autómentes Nap
A Föld Napi rendezvény annyira sikeresnek bizonyult, hogy a szeptember 20-ai Autómentes napon
ismét a Napfény utca adott helyszínt a környezetvédelem ezen eseményének.
A HungaroControl Zrt. által kiírt pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően a korábbi évekhez
képest jóval színvonalasabb és tartalmasabb rendezvényt tudott megrendezni Önkormányzatunk. A
színpadi produkciók, koncertek még több érdeklődőt vonzottak a program helyszínére. A
kísérőprogramok között szerepelt a korábbi években megszokott környezetvédelmi ismeretterjesztés,
fabiciklizés, kutyás bemutató, kézműves foglalkozás, de a program bővült – többek között mászófallal, erőgépek bemutatásával, valamint nem maradhatott el a nagy sikerű bolhapiac
megrendezése sem. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap lebonyolításában az elmúlt évekhez
hasonlóan a Noe Ludotéka Egyesület vezetője, Pálinkás László segédkezett.
Intézményi zöldprogram
intézményeiben

és

környezettudatos

nevelés

Ferencváros

oktatási-nevelési

A korábbi évek gyakorlatában szereplő „Intézményi Zöldprogram” és a „Komplex Környezettudatos
Nevelés” program elemeit közös pályázatban hirdettük meg, az oktatási intézmények fenntartója
személyében bekövetkezett jogszabályi változások miatt, mely a korábbi programok megvalósítását
nehézkessé tették. Az új pályázat főbb elemei: a természeti és épített környezet védelme, annak
fejlesztését szolgáló kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése; intézményen belüli
„zöldsarok” kialakítása; a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése; óvodás- és iskoláskorú gyermekek
környezet- és természetvédelmi szemléletének kialakítása, eszközök beszerzése, valamint a
környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök támogatása, a jeles környezetvédelmi napokon, akciókon
való részvétel, üzem- és múzeumi látogatások, tehetséggondozó szakkörök és egyéb közös programok,
vetélkedők megtartása, kiállítások megrendezése.
A pályázatban 13 oktatási-nevelési intézmény vett részt és részesült 4 millió Ft összegű vissza nem
térítendő támogatásban.

Zöld Udvar pályázat 2014
A rendkívül nagy érdeklődésre számot tartó pályázat során 32 társasház részesült 7 millió Ft összegű
támogatásban. A kivitelezési munkák 2014 őszén zajlottak le.

Föld Napja pályázat
A korábbi évekhez hasonlóan a József Attila Városrészi Önkormányzat területén lévő lakóépületek
(társasházak) részére a „Föld Napja” (április 22.) alkalmából pályázatot hirdetett meg a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 8800 db egynyári virágpalánta
telepítésére.

A pályázók lakóépületenként (társasházanként) maximum 200 db egynyári virágpalántára
pályázhattak. A nyertes pályázóknak – a lakóépület előtti közterületen vagy előkertben – a növények
szakszerű elültetését és gondozását vállalniuk kellett.
Lakóházankénti szelektív hulladékgyűjtés
A 2009-ben megkezdett „Házankénti szelektív hulladékgyűjtés” pályázatot önkormányzatunk a
bevezetett formában nem tudta továbbvinni, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
– a Fővárosi Önkormányzat által elnyert – európai uniós forrásból 2013. március 25-én, a
gyűjtőtartályok kiszállításával megkezdte a fővárosban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést
Budapest teljes területén, térítésmentesen. A teljes lefedettség 2015-re valósult meg.
A szelektív hulladékgyűjtési programba 2011. évben az önkormányzati fenntartású oktatási
intézményeket és a hivatal épületeit is bevontuk.
A kerületi oktatási intézményeknél, az önkormányzati helyszíneken, valamint a Mester utca 57. és a
Mester utca 59. szám alatti társasházaknál, akiket az FKF Zrt. még nem vont be a projektbe, 2014-ben
továbbvittük a programot.
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a korábbi években elkezdett környezetvédelmi
programjaink minden esetben a lakosság részéről kedvező fogadtatásban részesültek. Ez különösen
látszott a házankénti szelektív hulladékgyűjtés nagyarányú növekedésében, a veszélyeshulladékgyűjtés egyre népszerűbbé válásában és a Zöld Udvar pályázat iránti rendkívül nagy érdeklődésen.
Környezetvédelmi programjaink tovább folytatása érdekében várom képviselőtársaim ötleteit és
támogatásukat a megvalósítás során.
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dr. Bácskai János s.k.
polgármester

