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Tisztelt Bizottság!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.évi
költségvetésről szóló 6/2014. (II.18.) rendeletében 29.000.000,- Ft előirányzatot biztosított a 3205.
„környezetvédelmi” költségvetési soron, környezetvédelmi célokra.
Az összeget alábbiak szerint javaslom felosztani:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

Feladat
Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése
Veszélyeshulladék gyűjtése
Környezetvédelmi jeles napok és akciók
Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés
Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben
Zöld Udvar pályázat
Föld Napja pályázat
Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Egyéb környezetvédelmi feladatok

Javasolt összeg
3.500.000
3.500.000
4.000.000
4.000.000
7.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
29.000.000

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 3, már jól megszokott helyszínen.
Környezetvédelmi jeles napok és akciók
A korábbi évekhez hasonlóan a Föld Napja, a TeSzedd! akció és az Autómentes Nap
környezetvédelmi programjai kerülnek megrendezésre. A programok lebonyolításában Pálinkás
László, a NOE Ludotéka civil szervezet vezetője segédkezik.
Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési
intézményeiben
Az évek óta nagy sikernek örvendő intézményi zöldprogram során ferencvárosi bölcsődék, óvodák és
iskolák számára biztosítottunk támogatást az intézmények környezetének javításához, zöldítéséhez,
környezettudatos szemlélet kialakításához.
A Komplex környezetvédelmi program pedig kerületünk összes oktatási intézményét átfogó, 2008-ban
megkezdett környezettudatos nevelési program, melynek megvalósításához szintén hozzájárultunk.
A két programot idén egy pályázatban, tartalmilag összevonva hirdetnénk meg, tekintettel a program
elemeinek átjárhatóságára és az intézményfenntartó változására.
Zöld Udvar pályázat
A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatot 2014-ben ismételten meghirdetjük a társasházak részére. A
rendelkezésünkre álló információk szerint egyre több társasház kíván élni a lehetőséggel, melyben
20% önrészt vállalnak.
Föld Napja pályázat
A korábbi évekhez hasonlóan a József Attila Városrészi Önkormányzat területén lévő lakóépületek
(társasházak) részére a „Föld Napja” (április 22.) alkalmából pályázatot hirdetnénk meg, egynyári
virágpalánták 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
Az előre nem látható költségek fedezetének biztosítására javaslom a T. Bizottság részére, hogy
különítsen el egy keretösszeget a sor felosztásakor. A korábbi évek gyakorlata azt mutatja, hogy a
veszélyeshulladék-gyűjtés költségét vagy a légszennyezettség-mérő állomás alkatrészeinek
meghibásodását nehéz előre meghatározni, ezért célszerű erre egy keretet elkülöníteni.
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a 2014-es környezetvédelmi költségvetést
elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2014. február 28.
Martos Dániel s.k.
elnök

Határozati javaslat:
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205.
környezetvédelmi költségvetési soron lévő 29.000.000,- forintot az alábbiak szerint osztja fel:
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Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése
Veszélyeshulladék gyűjtése
Környezetvédelmi jeles napok és akciók
Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés
Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben
Zöld Udvar pályázat
Föld Napja pályázat
Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés
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