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Tisztelt Bizottság! 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.évi 
költségvetésről szóló 2/2013. (II.19.) rendeletében 28.900.000,- Ft előirányzatot biztosított a 
3205. „környezetvédelmi” költségvetési soron, környezetvédelmi célokra.  
Az összeget alábbiak szerint javaslom felosztani: 
 

  
Feladat Javasolt 

összeg 
1. Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése 2.000.000 
2. Veszélyeshulladék gyűjtése 5.500.000 
3. Környezetvédelmi jeles napok és akciók 3.500.000 
4. Intézményi zöld- és környezetvédelmi program 

támogatása 
2.500.000 

5. Komplex környezetvédelmi program                800.000 
6. Zöld Udvar pályázat 3.500.000 
7. Föld Napja pályázat 2.000.000 
8. Házankénti szelektív hulladékgyűjtés  5.000.000 

      9. Egyéb környezetvédelmi feladatok 4.100.000 
Összesen  28.900.000 

 
Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése 
A táblázatban javasolt összeget a tábla üzemeltetésére, szervizelésére és az adatok 
feldolgozására fordítjuk. 
 
Veszélyeshulladék-gyűjtés 
A lakosság körében népszerű gyűjtést 5 alkalommal kívánjuk megszervezni. Az akció 
alkalmanként 4 órás időtartamú, a kerületben jól bevezetett 3 helyszínen. A 
veszélyeshulladék-gyűjtés időpontját és helyét tartalmazó plakátok kihelyezésével a NOE 
Ludotéka civil szervezetet bíznánk meg, a lakosság tájékoztatása céljából. 
 
Környezetvédelmi jeles napok és akciók 
A korábbi évekhez hasonlóan a Föld Napja, a TeSzedd! akció, az Autómentes Nap/Mobilitási 
Hét és egyéb környezetvédelmi programok kerülnek megrendezésre. A programok 
lebonyolításában az elmúlt évekhez hasonlóan a Noe Ludotéka civil szervezet segédkezik.  
 
Intézményi zöld- és környezetvédelmi program 
Ezt az összeget a korábbi évekhez hasonlóan az idén is az „Iskolák és Óvodák a 
környezetvédelemért” pályázatra fordítanánk. A pályázatba a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a bölcsődéket is bevonjuk. A pályázat évek óta nagy sikernek örvend. A pályázat 
célja az oktatási intézmények környezetének javítása és a környezettudatos szemlélet 
kialakítása. Az iskolák esetében a pályázat megvalósítása a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ feladata tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény értelmében 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik a köznevelési 
feladatok alapellátásáról. Ugyanezen törvény alapján az állami köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről az önkormányzat 
gondoskodik. 
 



 
Komplex környezetvédelmi program 
Kerületünk összes oktatási intézményét átfogó, 2008-ban megkezdett környezetvédelmi 
program idei folytatása. A program megvalósítása ebben az évben már a Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ feladata lesz. 
 
Zöld Udvar pályázat  

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatot 2013-ban ismételten meghirdetjük a társasházak 
részére. A rendelkezésünkre álló információk szerint egyre több társasház kíván élni a 
lehetőséggel, melyben önrészt is vállalnak. 

 
Föld Napja pályázat 
A korábbi évekhez hasonlóan a József Attila Városrészi Önkormányzat területén lévő 
lakóépületek (társasházak) részére a „Föld Napja” (április 22.) alkalmából pályázat kerül 
meghirdetésre, 8800 db egynyári virágpalánta telepítésére.   
 
Házankénti szelektív gyűjtés 
A 2009-ben megkezdett „Házankénti szelektív hulladékgyűjtés” pályázatot önkormányzatunk 
a bevezetett formában nem tudja továbbvinni. 
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. – a Fővárosi Önkormányzat által elnyert – európai uniós 
forrásból 2013. március 25-én, a gyűjtőtartályok kiszállításával megkezdte a fővárosban a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Budapest teljes területén, térítésmentesen. A teljes 
lefedettség várhatóan 22 hónap alatt, 2015-re valósul meg. 
A kerületi oktatási intézményeknél, az önkormányzati helyszíneken, valamint azoknál a 
társasházaknál, akiket az FKF Zrt. még nem vont be a projektbe, továbbvisszük a programot. 
 
Egyéb környezetvédelmi feladatok 
A bizottság a 2013. III. 20-ai ülésén tárgyalta a Boráros tér 2. sz. alatti társasház kérelmét, és 
a VVKB. 110/2013. (III.20.) sz. határozatával - a kérelemnek helyt adva - úgy döntött, hogy a 
Boráros tér 2. sz. társasház a „Zöld Udvar 2011” pályázatban megjelölt kertépítési célok 
megvalósítása céljából megfizetett 750.000,- Ft önrészt, a pályázati cél meghiúsulására 
tekintettel a társasház részére visszafizeti, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
Továbbá a fent említett „Házankénti szelektív hulladékgyűjtés” programban részt vevő házak 
részére az általuk korábban befizetett önrészek időarányos visszafizetését is biztosítani kell, 
tekintettel arra, hogy már több társasház jelezte, nem kíván részt venni az Önkormányzat által 
biztosított szelektív hulladékgyűjtésben, az FKF Zrt. által biztosított térítésmentes 
szolgáltatásra figyelemmel. Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a 
fentiekben részletezett kötelezettségekre különítsen el egy keretösszeget a sor felosztásakor. 
 
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a 2013-as környezetvédelmi 
költségvetést elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2013. március 27. 
 
      Martos Dániel s.k. 
             elnök 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési soron lévő 28.900.000,- forintot az alábbiak szerint osztja fel:  
 
 

  
Feladat Javasolt 

összeg 
1. Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése 2.000.000 
2. Veszélyeshulladék gyűjtése 5.500.000 
3. Környezetvédelmi jeles napok és akciók 3.500.000 
4. Intézményi zöld- és környezetvédelmi program 

támogatása 
2.500.000 

5. Komplex környezetvédelmi program                800.000 
6. Zöld Udvar pályázat 3.500.000 
7. Föld Napja pályázat 2.000.000 
8. Házankénti szelektív hulladékgyűjtés  5.000.000 

      9. Egyéb környezetvédelmi feladatok 4.100.000 
Összesen  28.900.000 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 


