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Tisztelt  Képviselő- testület!

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2011. évi 
költségvetésről  szóló  5/2011.  (II.28.)  rendeletében  40.605.000,-  forintot  szavazott  meg,  a 
3355. soron környezetvédelmi célokra, melynek tervezett felosztása a következő volt:

Feladat Javasolt összeg
1. Légszennyezést mérő tábla  üzemeltetése 2.000.000
2. Veszélyes hulladék gyűjtése 2.500.000
3. Környezetvédelmi jeles napok és akciók 1.400.000
4. Intézményi Zöldprogram támogatása 4.600.000
5. „Zöld  udvar” pályázat 4.500.000
6. Komplex környezetvédelmi program 1.200.000
7. Házankénti szelektív gyűjtés 4.800.000
8. Illegális  hulladéklerakók felszámolása 6.000.000
9. Kiemelt  környezetvédelmi projektek 7.105.000
10. Környezetvédelmi program elkészítése 2.000.000
11. Közterületek bozót, cserjeirtása, és favágása 4.500.000

Összesen 40.605.000

Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése

Az  új  légszennyezettség-mérő  készülék  kijelző  táblájának  beszerzése  2009.  évben  történt 
meg.  2011-ben  folyamatosan  üzemelt.  A  mérőállomás  elhelyezését  és  áramellátását  a 
Panaudio  Kft.  biztosítja  szerződés  alapján.  Üzemeltetését,  az  adatok  feldolgozását és 
elemzését továbbra is  Túri Ágnes vegyészmérnök, műszeres analitikai  szakmérnök  végzi.  Az 
adatbázis  a lakosság és a kerületi fenntartású oktatási intézmények  számára hozzáférhető.

Veszélyes hulladékgyűjtés

2011. év során ismét három alkalommal:  májusban, szeptemberben és decemberben került  sor 
a  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére.  A korábbi három helyszínen  történő  gyűjtés  lakossági 
tájékoztatását szórólapok formájában a Noe Ludotéka civil  szervezet 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 kezelést biztosító  helyre. Mennyisége 2010-ben 2492 kg, 2011-ben 5544 kg volt. 

Környezetvédelmi jeles napok és akciók:

Gyümölcsfa-ültetés

Gyümölcsoltó  Boldogasszony  napjának  tiszteletére  március  31-én  25  ősi  magyar  fajtájú 
gyümölcsfa  került  elültetésre  egy zalai  gyümölcsfa-termesztő,  Kovács Gyula  jóvoltából,  két 
helyszínen: az Óbester utcai  óvoda, illetve  a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola udvarán. 



A gyümölcsfa-ültetési programot, melyet  az óvodások és iskolások részéről  nagy lelkesedés 
fogadott, 2012-ben is folytatni  kívánjuk.

Föld Napja

2011. április  23-án kerületünkben  a Föld  Napi rendezvényeink  csúcspontja  a  József  Attila  
lakótelepen  zajlott.  A Napfény  utca  – Lobogó utca  és a Csengettyű  utca  szakasza lezárásra 
került a rendezvény idejére.

Ilyen, a forgalom-eltereléssel egybekötött lezárás a Napfény utcán korábban nem történt. 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  kosárlabdázhattak,  kézműves  foglalkozáson 
vehettek  részt,  környezetvédelemmel  és  ökológiával  kapcsolatos  játékokat  játszhattak, 
kerékpáros ügyességi verseny zajlott, sőt a lakótelep  életében először bolhapiac  is  üzemelt  a 
helyszínen. 

Autómentes hét/nap

A Föld  Napi rendezvény  annyira  sikeresnek  bizonyult,  hogy  a  szeptember  17-i  autómentes 
napon  ismét  a  Napfény  utca  adott  helyszínt  a  környezetvédelem  ezen  eseményének.  (A 
korábbi években e rendezvény a Bakáts téren volt.)
Az  autómentes  nap  alkalmából  szintén  számtalan  lehetőség  közül  választhattak  az  oda 
látogatók.  Ökopiac,  környezetvédelmi  ismeretterjesztés  és már  a  Föld  Napján megszokott 
kosárlabdázás  és kerékpáros ügyességi  verseny  lehetősége.  Az  Európai Mobilitási  Hét és 
Autómentes Nap lebonyolításában ismét a Noe Ludotéka Egyesület segédkezett. Az ingyenes 
kerékpár-diagnosztika szintén vonzotta  a látogatókat.
A második  rendezvény előrevetíti  annak lehetőségét,  hogy a Napfény utca végleges lezárásra 
kerülhessen és így a lakótelep szempontjából nagy jelentőségű közösségi tér alakulhasson.  Az 
átmenő forgalom balesetveszélyessége és környezetszennyezése  ezáltal megszűnne.

Intézményi Zöldprogram

2011-ben  „Iskolák,  óvodák  a  környezetvédelemért”  címmel  ismét  pályázatot  írt  ki  az 
önkormányzat  a  kerület  bölcsődéi,  óvodái és iskolái  részére.  A pályázat  célja  az oktatási 
intézmények  környezetének  javítása  és a környezettudatos szemlélet  kialakítása. Ezúton  4,6 
millió  Ft került  felosztásra: 22 intézmény kapott 100.000,- és 400.000,- Ft közötti támogatást.



Zöld udvar pályázat 2011

Az előző  évhez  képest tavaly  nagyobb  számú  jelentkezés  mellett  zajlott  le  a pályázat.  11 
társasház részesült  mintegy  4,5  millió  Ft összegű  támogatásban:  82.000,-  és 526.875,-  Ft 
közötti  összegben.  A  kivitelezési  munkák  2012.  III-V.  hónapban  zajlanak,  az  időjárási 
viszonyoktól függően. 

Komplex környezetvédelmi iskolai program

A kerület összes iskoláját  összefogó  környezetvédelmi nevelési programot indítottuk el három 
évvel ezelőtt.
2011-ben  is  a  Leövey  Klára  Gimnázium  volt  a  program koordinátora.  Célja,  hogy  a 
tanintézményekben  folyó,  gyakran  párhuzamosan  zajló környezetvédelemmel  kapcsolatos 
tevékenységeket  összefogja,  és  kerületi  szinten  folytassa.  A  programban  új  elemek, 
célkitűzések vannak a minél  átfogóbb környezettudatos nevelés érdekében.
A 2011-es évben 1,2 millió  forinttal támogattuk a programot.

Lakóházankénti szelektív hulladékgyűjtés

Tekintettel  arra,  hogy  a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  számának  növelése  megfelelő 
helyszínek  hiánya  miatt  korlátozott,  folytattuk  a  2009-ben  bevezetett  házaknál  történő 
szelektív hulladékgyűjtést.
A programhoz 2009-ben 29 lakóház csatlakozott. 2010-ben 75 társasházra bővült  a program. 
2011-ben összesen 128 társasház és 18 intézmény részvétele  mutatta a program sikerességét.
A  szelektív  hulladékgyűjtő  edények  kihelyezésére  és  ürítésére  szerződést  kötöttünk  a 
HUMUSZ Recycling Kft-vel.  

Illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása

A közterületeken és üres telkeken sajnálatosan újratermelődnek az illegális  hulladékkupacok, 
olykor  veszélyes  hulladékot  is  tartalmaznak.  A terület  tulajdonosát  felszólítjuk  a  hulladék 
eltávolítására, saját tulajdonú területeinkről elszállíttatjuk.

Szelektív hulladékgyűjtés

A Fővárosi  Közterület- fenntartó  ZRt.  és a  Ferencvárosi  Önkormányzat  együttműködésének 
keretében  tavaly  is  működtek  a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek.  Lakossági  kéréseknek 
megfelelően  néhány  sziget  áthelyezésre  került.  Jelenleg 47  helyszínen  történik  szelektív  
hulladékgyűjtés.



Zajszintmérések

A  lakosságtól  érkezett  panaszbejelentések  kivizsgálása  estenként  független  szakértő 
bevonásával történt.  A hivatal  munkáját korszerű,  adatok elektronikus gyűjtésére   alkalmas 
zajszintmérő  készülék  folyamatos használatban áll,  melyet a hétvégi és éjszakai ellenőrzések 
során is használtunk  a környezetvédelmi és az ipar-kereskedelmi hatóság közös munkájában. 

Kerület környezeti állapotának felmérése 

A IX. kerület  környezeti  állapotának részletes felmérését (légszennyezettség mérése, zajszint  
mérés) 2010-ben elvégeztettük. Eredményeiről összegző tanulmányt készült.

A kerület 2012-2017 közötti időszakára vonatkozó települési környezetvédelmi programjának 
elkészítésére szerződést kötöttünk  az IMSYS Kft-vel. 

Összefoglalásképpen  megállapítható,  hogy  a  korábbi években elkezdett  környezetvédelmi 
programjaink  minden  esetben  a  lakosság  részéről  kedvező  fogadtatásban  részesültek.  Ez 
különösen látszik  a házankénti szelektív hulladékgyűjtés  nagyarányú növekedésében, illetve  a 
Zöld  udvar pályázat  résztvevőinek  számán.  A kerületi  komplex  környezetvédelmi  program 
láthatóan  szintén  jól  működik,  hiszen  oktatási  intézményeink  majdnem  kivétel  nélkül  részt 
vesznek  benne.
A  tavaly  elkészült  környezeti  állapotfelmérés  egyrészt  bemutatja  kerületünk  környezeti 
állapotát, másrészt szolgáltatott adatai alapján lehetőséget nyújt  arra, hogy több mint évtizedes 
környezetvédelmi programunkat 2012 évben végre újra megalkothassuk.
Környezetvédelmi  programjaink  tovább folytatása érdekében várom képviselőtársaim ötleteit 
és támogatásukat a megvalósítás során. 

Budapest, 2012. február 28.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
polgármester


