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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



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 és 2014-ben Önkormányzatunk is csatlakozott a programhoz, melynek keretében 

a Külső Mester 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. 

A Földművelésügyi Minisztérium a Belügyminisztériummal, az Igazságügyi Minisztériummal és az 

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel közösen idén is várja a vállalatok, önkormányzatok, 

iskolák, civil szervezetek, továbbá egyéni önkéntesek jelentkezését, hogy 2015. május 16-án együtt 

tisztítsuk meg köztereinket és környezetünket az őket 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. 

A résztvevőknek biztosítják a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket (kesztyű, zsák), amelyeket a 

vízügyi igazgatóságok osztanak szét a gyűjtőpontok között a regisztrált önkéntesek számának 
megfelelően. 

 

Javaslom a T. Bizottság részére, hogy a rendezvényre felhívó plakátok gyártására és kihelyezésére a 

FESZOFE Nonprofit Kft-nek biztosítson bruttó 127.000,- Ft-ot. Mindezen túl javaslom, hogy a helyi 

médián keresztül is hívjuk fel a lakosság figyelmét a hulladékgyűjtési akcióra. 

  

Kérem a T. Bizottságot a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Budapest, 2015. április 13. 

 

 

 

Görgényi Máté s.k. 

 bizottsági elnök 

 

 

Határozati javaslat:  

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. május 

16-án megrendezésre kerülő TeSzedd! akció plakátjának gyártására és kihelyezésére bruttó 127.000,- 

Ft összeget biztosít a FESZOFE Kft. részére, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

Felkéri a Polgármester Urat, hogy a plakátok gyártására és kihelyezésére a fenti összegben a 

FESZOFE Nonprofit Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. május 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


