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Tisztelt Bizottság!
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.
2012-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata is csatlakozott a programhoz, melynek keretében a Külső Mester utcát, illetve
a Kén utcát sikerült megtisztítani az illegálisan elhagyott hulladéktól, a NOE Ludotéka
Ferencvárosi Csoportjának önkéntesei pedig a Haller téri parkot szépítették meg. A FESZOFE
Nonprofit Kft. munkatársai az akció alatt folyamatosan elszállították a helyszínről a nagyobb
hulladékokat, amelyek nem fértek a zsákokba.
Majd ezt követően 2016-2019 között is részt vett az Önkormányzat a TeSzedd! akcióban.
2019. évben a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! - hulladékgyűjtési
rendezvénysorozatnak közel 240 ezer önkéntes résztvevője volt.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Országos Polgárőr Szövetséggel közösen
idén is várja a vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, továbbá egyéni
önkéntesek jelentkezését, hogy 2020. április 23-26. között együtt tisztítsuk meg köztereinket
és környezetünket az azokat elcsúfító hulladékhalmoktól.
A szervezők a helyi hulladékgyűjtő szervezetekkel egyeztetve véglegesítik a helyi gyűjtési
pontokat és az útvonaltervet, amelynek alapján a jelentkezők hatékonyan és gyorsan
varázsolhatják tisztává a kijelölt területet.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja a résztvevőknek a hulladékgyűjtéshez
szükséges kellékeket (kesztyű, zsák), az akció szervezőjeként pedig az összeszedett szemét
elszállításáról is gondoskodik.
Javaslom, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a TeSzedd! akció
Ferencvárosban hulladékgyűjtést 2020. április 25. napján rendezze meg, 9:00 órától.
A szemétszedés helyszíneinek javaslom a Határ út azon szakaszát, ahol a 3. számú villamos
közlekedik, valamint a Dunapart azon részét, amely Pesterzsébet felől közelíthető meg.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2020. február 26.
Árva Péter s.k.
elnök

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs
és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy
1) csatlakozik az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, 2020.
április 23-26. között megrendezésre kerülő TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért! akcióhoz,
2) felkéri a Polgármestert, hogy a TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtési akcióról
tájékoztassa a kerületi intézményeket, lakókat, illetve a kerületben működő gazdasági
társaságokat.
Határidő: 2020. március 13.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

