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Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros IX. kerület  Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete  a 2012.évi 
költségvetésről  szóló  7/2012.  (II.21.) rendeletében  20.000.000,-  forintot  szavazott  meg  a 
3205-ös soron környezetvédelmi célokra. 
Az összeget alábbiak szerint  javaslom felosztani:

Feladat Javasolt 
összeg

1. Légszennyezést mérő tábla  üzemeltetése 2.000.000
2. Veszélyeshulladék gyűjtése 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 hulladékgyűjtés 5.500.000

      7. Környezetvédelmi program elkészítése 2.000.000
Összesen 20.000.000

Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése
A táblázatban javasolt összeget a tábla  üzemeltetésére és az adatok feldolgozására fordítjuk.

Veszélyeshulladék-gyűjtés
A lakosság körében népszerű gyűjtést  ebben az évben 6 alkalommal kívánjuk  megszervezni.  
Az akció finanszírozásában a fenti összegen felül 1.250.000,- Ft áll még rendelkezésre, 
melyet pályázati úton nyertünk.  Az akció alkalmanként 3 órás időtartamú.

Környezetvédelmi je les napok és akciók
A korábbi évekhez  hasonlóan  a  Föld  Napja, az  Autómentes  Nap/Mobilitási  Hét és egyéb  
környezetvédelmi akciók kerülnek megrendezésre.

Intézményi zöldprogram
Ezt az összeget a korábban „Iskolák és Óvodák a környezetvédelemért”  névvel minden évben 
meghirdetett  pályázatra  fordítanánk,  mely  pályázók  köre  kibővült  a  bölcsődékkel  is.  A 
pályázat évek óta nagy sikernek örvend.

Komplex környezetvédelmi program
Kerületünk  összes  oktatási  intézményét  átfogó,  2008-ban  megkezdett  környezetvédelmi  
program idei folytatása.

Házankénti szelektív gyűjtés
Ebben az évben is szeretnénk  folytatni  a házankénti szelektív  hulladékgyűjtést főként azokon 
a területeken,  ahol a szigetek  létesítése  nem megoldható.  A lakóházak  pályázati  formában 
jelentkezhetnek  a  programra  önrész  vállalása  mellett.  A  megnövekedett  igény  miatt  a 
szolgáltatási  díj  összege  meghaladja  a közbeszerzési  értékhatárt,  így  közbeszerzés kiírására 
kerül sor.



Környezetvédelmi program elkészítése
Az  Önkormányzat  környezetvédelmi  programja  1996-ban készült,  mely  elavult.  
Aktualizálása,  újraírása  szükséges  a  2010.  évben  elkészült  környezeti  állapotfelmérés 
adatainak felhasználásával.  A program elkészíttetéséről 2011-ben már döntés született.  

Fentiek  alapján  javaslom a T. Bizottságnak, hogy a 2012-es környezetvédelmi  költségvetést 
elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. március 12.

Martos Dániel s.k.
       elnök

Határozati javaslat:

A Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési soron lévő 20.000.000,- forintot  az alábbiak szerint  osztja fel: 

Feladat Javasolt 
összeg

1. Légszennyezést mérő üzemeltetése 2.000.000
2. Veszélyeshulladék gyűjtése 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
Összesen 20.000.000

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester


