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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság megkereste önkormányzatunkat azzal, 
hogy csatlakozzunk az ismét megszervezésre kerülő országos TeSzedd! – önkéntesen a tiszta 
Magyarországért szemétgyűjtési akcióhoz. 
 
Az országos szemétgyűjtési akció 2016. április 28. – május 1. között kerül megrendezésre. A 
szervező minden csatlakozó számára biztosítja a kézi szemétszedéshez szükséges eszközöket, 
valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Annak érdekében, hogy a szemétgyűjtési akció minél 
eredményesebb legyen, a település lakói is értesüljenek róla, és részt vehessenek benne, a 
szemétgyűjtési felhívást közzé tesszük.  
 
Javaslom, hogy az önkormányzat is csatlakozzon a felhívásban foglaltakhoz, és a Képviselő-
testület is vegyen részt a szemétgyűjtésben. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 

Tisztelettel: 
 

 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a csatlakozás a 
TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az OKTF Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság felhívására csatlakozni kíván a 2016. április 28. - május 1. 
között megrendezésre kerülő TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz. 
 
A határozatról értesül: 
- Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
- Szegvári Ernőné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyző 
- Irattár 



Kedves korábbi önkéntesünk!  

Idén immár hatodik alkalommal rendezzük meg a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akciót. Hazánk legnagyobb országos szemétgyűjtő mozgalmát az OKTF Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság szervezi a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából. A 
kezdeményezés ez alkalommal április 28. - május 1. között lesz, a megvalósításban a Magyar Posta 
Zrt. logisztikai támogatóként, a Főkert Nonprofit Zrt. és a Magyar Természetjáró Szövetség 
együttműködő partnerként segít nekünk. 

A TeSzedd!-del idén is csatlakozunk a Tisztítsuk meg Európát! (Let’s Clean Up Europe!) nevet viselő 
nemzetközi kezdeményezéshez. Az összeurópai akcióban évről évre a magyar önkéntesek a 
legaktívabbak. 2014-ben egyedül teljesítettük az európai uniós elvárást 4 évre előre a szemétszedés 
résztvevőinek tekintetében, tavaly pedig mi adtuk a szemétgyűjtési helyszínek és a résztvevő 
önkéntesek több mint felét az összeurópai kezdeményezéshez. Ez a siker a Te sikered is! 

Idén is hívunk és várunk a TeSzedd! akcióra, amelyre április 18-ig lehet jelentkezni a 
www.teszedd.hu weboldalon! 

A TeSzedd! Infopontba beléphetsz a tavaly vagy tavalyelőtt használt e-mail címeddel, ha azonban újra 
regisztrálnál, idén ezt már a Facebook profiloddal is megteheted. 

Ez alkalommal is várjuk koordinátorok  jelentkezését, valamint az általuk létrehozott találkozási 
pontokhoz önkéntesek csatlakozását! Idén is lehet létrehozni nyílt  és zárt találkozási pontokat. 

A TeSzedd! weboldalán minden, az akcióval kapcsolatos tudnivaló megtalálható. Bármilyen felmerülő 
kérdés esetén az info@teszedd.hu e-mail címen segítünk mindenkinek. 

A környezetünkre való odafigyelés, összességében a környezettudatos gondolkodásmód ma már 
természetes elvárás mindannyiunk felé. Ezért szervezzük meg az akciót évről évre és gondoskodunk 
az összegyűjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról. 

Mutassunk példát együtt a TeSzedd! akcióban, mutassuk meg közösen, hogy nekünk számít a 
környezetünk, és hajlandóak vagyunk tenni is a megőrzéséért!  

Üdv: 

a TeSzedd! csapata 

 

 


