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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 88/2012. 
(III.21.) sz. határozatával döntött a 3205-ös környezetvédelmi sor felosztásáról, az alábbiak 
szerint: 
 

  
Feladat Javasolt összeg 

1. Légszennyezést mérő üzemeltetése 2.000.000 

2. Veszélyes-hulladékgyűjtése 5.000.000 

3. Környezetvédelmi jeles napok és akciók 1.400.000 

4. Intézményi Zöldprogram támogatása 2.900.000 

5. Komplex környezetvédelmi program 1.200.000 

6. Házankénti szelektív gyűjtés  5.500.000 

      7. Környezetvédelmi program elkészítése 2.000.000 

 

Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése 
A Ferenc körút sarkán lévő légszennyezettség-mérő készülék kijelző tábláját 
Önkormányzatunk 2009. évben szerezte be. A készülék 2012-ben folyamatosan üzemelt. A 
mérőállomás elhelyezését és áramellátását 2012-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.  
 
Veszélyes hulladékgyűjtés 
2012. év során – a korábbi évektől eltérően - hat alkalommal került sor a veszélyes 
hulladékok gyűjtésére, a HungaroControl Zrt. „Társadalmi felelősségvállalás” pályázatán 
elnyert támogatásának köszönhetően. 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 ártalmatlanítást végző lerakóhelyre. Mennyisége 2010-ben 2.492 kg, 2011-ben 
5.544 kg, 2012-ben 16.640 kg volt, mely adat jól mutatja, hogy a lakosság egyre 
környezettudatosabban gondolkodik. 
 
Környezetvédelmi jeles napok és akciók: 

• Gyümölcsfa-ültetés 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának tiszteletére 31 db gyümölcsfa került elültetésre hat 
helyszínen: a Kerekerdő óvoda, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, 
a Kosztolányi Dezső Általános Iskola, a Méhecske Óvoda, az Ugrifüles Óvoda és a Molnár 
Ferenc Általános Iskola udvarán.  
 

• Föld Napja 
2012. április 14-én 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 kosárlabdázhattak, kézműves foglalkozáson 
vehettek részt, környezetvédelemmel és ökológiával kapcsolatos játékokat játszhattak, 
kerékpáros ügyességi verseny zajlott, sőt bolhapiac is üzemelt a helyszínen, amely a lakosság 
körében igen népszerűnek bizonyult.  
 

• 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 2012-
ben is megszervezte vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, továbbá egyéni 
önkéntesek bevonásával az országos hulladékgyűjtési akciót, melyre június 2-án került sor.  
Önkormányzatunk is csatlakozott a programhoz, melynek lebonyolításában a FESZOFE Kft. 
és a NOE Ludotéka csoport is tevékenyen részt vett. A Haller tér környékét és a Külső-Mester 
utcát sikerült megtisztítani az illegális hulladéktól.  
 

• Autómentes hét/nap 
A Föld Napi rendezvény annyira sikeresnek bizonyult, hogy a szeptember 22-i 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, önvédelmi bemutatók 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, 
tűzoltóautó 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 segédkezett.  
 
Használtolaj-gyűjt ő konténer kihelyezése 
A Napfény utcai szelektív hulladékgyűjtő szigeten 2012. novemberében kihelyeztünk egy 
használt háztartási zsiradék begyűjtésére szolgáló konténert. A bizottság decemberben további 
konténerek kihelyezéséről döntött az alábbi helyszíneken: 
Mihálkovics utca - Profi melletti parkolónál, 
Tűzoltó u. 92. sz. előtt, 
Füleki utcai rendelőintézettel szemben,  
Liliom utca 3/a. melletti szelektív hulladékgyűjtő szigetnél,  
Pöttyös utca-Üllői út sarkán levő szelektív hulladékgyűjtő szigetnél,  
Napfény u. 26. (MOL üzemanyagtöltő állomásnál). 
 
Intézményi Zöldprogram 
2012-ben „Iskolák, óvodák a környezetvédelemért” címmel ismét pályázatot írt ki az 
önkormányzat a kerületi bölcsődék, óvodák és iskolák részére. A pályázat célja az oktatási 
intézmények környezetének javítása és a környezettudatos szemlélet kialakítása. A 
pályázatban szereplő célok megvalósítására az idei évben kerül sor. Az iskolák esetében 2013. 



január 1. napjától a megvalósítási feladatokat már nem az egyes intézmények, hanem a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ látja el, tekintettel arra, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2013. január 1. napjától az állam 
gondoskodik a köznevelési feladatok alapellátásáról. Továbbá ugyanezen törvény alapján az 
állami köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről az önkormányzat gondoskodik. 
 
Komplex környezetvédelmi program 
A kerület összes óvodáját, iskoláját összefogó környezetvédelmi nevelési programot 
indítottuk el négy évvel ezelőtt. 
2012-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 program megvalósítása 2013. 
január 1-től - a fent hivatkozott jogszabályváltozásra tekintettel -  a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ feladata. 
 
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, 2011-ben 146 
társasházra és intézményre bővült a program. 2012-ben összesen 169 társasház és intézményi 
helyszín mutatta a program sikerességét. 
A szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezését és ürítését szerződést a HUMUSZ Recycling 
Kft. végezte.  
 
Környezetvédelmi program elkészítése 
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 programját az 
IMSYS Kft. készítette el. 
 
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 
veszélyeshulladék-gyűjtés egyre népszerűbbé válásában. A kerületi komplex 
környezetvédelmi program láthatóan szintén jól működik, hiszen oktatási intézményeink 
majdnem kivétel nélkül részt vesznek benne. 
Környezetvédelmi programjaink tovább folytatása érdekében várom képviselőtársaim ötleteit 
és támogatásukat a megvalósítás során.  
 
Budapest, 2013. március 27. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 


