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      Iktató szám: 28/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. szeptember 9-i ülésére 

 
Tárgy:  Kupakgyűjtő szívek telepítése 
 
Előterjesztő:  Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 

Készítette:  Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja: József Attila Városrészi Önkormányzat 
    Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
    Városgazdálkodási Bizottság 
 

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

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

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 Képviselő-testület! 

 

 

Magyarországon egyre több településen helyeznek ki kupakgyűjtő szíveket a beteg 

gyermekek megsegítésére.  

Ennek okán felkerestem az ,,Együtt A Daganatos Gyermekekért Alapítvány" Angyal utcai 

irodáját. Megkérdeztem, hogy mit szólnának, ha a kerületben telepítenénk ilyen kupakgyűjtő 

szíveket és a tartalmukat felajánlanánk nekik.  

Mondanom sem kell, hogy milyen örömmel fogadták az ötletet, mert minden évben a 

hozzájuk leadott kupakokból tudják fedezni a ,,Bátor Tábor'' kiadásainak egy részét.  A 

kupakgyűjtő szívek megtestesítik a közösségi összefogást és a szelektív gyűjtést, valamint az 

újrahasznosítás révén a környezetünket is védik.  

Ezért úgy gondoltam, hogy Budapest IX. Kerület Ferencváros sem maradhat ki ebből a 

kezdeményezésből.  

Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a kerületünkben is helyezzünk ki kupakgyűjtő szíveket. 

A kupakgyűjtő szívek kihelyezését 

- az Ipar u. 8. - Mester u. sarok, Molnár Ferenc Általános Iskola előtti járdarészre,  

- a Drégely u. 21., FESZ rendelő előtti járdarészre és  

- a József Attila lakótelep Dési Huber - Napfény utca kereszteződésénél lévő parkrészre  

javaslom. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek szerint az előterjesztést megtárgyalni és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Budapest,2021.08.31. 

      Szilágyi Zsolt s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy kihelyez három darab kupakgyűjtő szívet az alábbi Budapest IX. kerületi 

helyszínekre: 

 

- az Ipar u. 8. - Mester u. sarok, Molnár Ferenc Általános Iskola előtti járdarészre,  

- a Drégely u. 21., FESZ rendelő előtti járdarészre és  

- a József Attila lakótelep Dési Huber - Napfény utca kereszteződésénél lévő parkrészre. 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak a 3205. számú 

„Környezetvédelem” megnevezésű költségvetési sor feletti rendelkezés jogát eseti jelleggel 

magához vonja, és a három darab kupakgyűjtő szív telepítésére 500.000,- Ft összeget biztosít 

nevezett költségvetési sor terhére. 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a három darab kupakgyűjtő szív beszerzéséről és a telepítéséről 

gondoskodjon. 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megállapodást köt az 

Együtt A Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal azon célból, hogy nevezett alapítvány a 

kupakgyűjtő szívek tartalmát minden esetben ingyen megkapja. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022.01.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


