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Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a 2014. évben tervezett kerületszépítő akciókról
I. Tartalmi összefoglaló

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a kerület szépítése, városképi megjelenésének tisztábbá,
rendezettebbé,
esztétikusabbá tétele
érdekében, továbbá a kerület lakóinak
közösségformálása, fejlesztése szempontjából szükségesnek tartom a kerület szépítésére
akciók meghirdetését és prograrnak megtartását, támogatását 2014-ben is.
l. Kerületi takarítási akciók

a) "Föld Napja"
Az április 22-én világszerte sokmillió embert megmozgató "Föld Napja" keretében
hulladékgyűjtési és takarítási akciót javaslok meghirdetni a lakosság részvételével 2013.
április 19-én (szombaton), valamint a kerületi iskolák részére április 22-én (kedden).
A lakossági akció helyszínei:
a) Hortobágyi utca- patakpart,
b) Algyógyi utca (Gránátos utca és Tűzálló köz csatlakozásnál),
c) Hangár utcai erdő
d) Gyakorló utcai erdő
Az akcióban résztvevő iskolák tanutói az intézményük környezetét tisztíthatják meg.
A tavalyi akcióhoz hasonlóan a Hangár utcai erdős területen a szemét összegyűjtésére a
kerületben működő Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve kerül sor.
Az erdőkben összegyűjtött szemét elszállításáról a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete
gondoskodik.
Az akcióhoz szükséges eszközöket (zsákok, kesztyűk stb.), valamint az összegyűjtött hulladék
elszállítását a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT
Kft.) biztosítja.
Az akcióban résztvevőket - magánszemélyeket és intézményeket - a KÖKERT Kft. által
biztosított, kiültethető növényekkel motiváljuk.
Az akció célja a "Föld Napja" országos akcióhoz kapcsolódva a kerület szennyezettebb
területeinek megtisztítása, rendezettebbé tétele, a környezettudatosság fejlesztése.
Az akcióra vonatkozó felhívás az előterjesztés 2. mellékletében található.
b) "Takarítási világnap"
Az 1989-ben indult és 1992. óta hivatalos "Takarítási világnap" (szeptember 3. szombatja)
jelszava: "Gondolkodj világrnéretekben és cselekedj otthon! (Ha mindenki tisztán tartaná a
saját környezetét az egész Világ tiszta lenne ... )"
A "Föld napja" alkalmából tavasszal megrendezésre kerülő kerületi hulladékgyűjtési akció
folytatásaként javasalom szeptember 19. napjára meghirdetni Kőbányán is a "Takarítási
Világnap" takarítási és papírgyűjtési akciót, amelyben évek óta a kerületi diákok vesznek

részt az Önkormányzat által támogatott CIKK Egyesület szervezésében. Az akciónap
részleteinek kidolgozása a CIKK Egyesülettel közösen történik.
A takarítási, hulladékgyűjtési verseny szervezési feladataira, a résztvevők motivációjára az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az egyesület támogatására 300 eFt biztosított.
2. "Virágot aszemét helyére"
Az elmúlt évekhez hasonlóan javasalom - a korábbiakban szemetes - helyszíneken (Mádi
utca- Zsombék utca sarok, Mádi utca- Harmat köz sarok, Bihari út- Balkán utca sarok,
Gútor tér) idén is virágpalánták ültetését, amelyre a virágültetési akció keretében kerül sor a
lakosság segítő közreműködésével.
A sok lakossági panaszt okozó Zágrábi utcai, megszüntetésre kerülő szelektívhulladékgyűjtő
sziget helyén alacsony, egész nyáron virágzó parkrózsák ültetését javasolom.
A növényeket és azok utágondozását a KÖKERT Kft. a parkfenntartási feladatai keretében
biztosítja.
3. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny
Az országos verseny a Bem József Általános Iskolában működő Zöld Dió Alapítvány
szervezésében kerül megrendezésre a "Környezetvédelmi Világnap" alkalmából. A kétnapos
rendezvényre idén is május hónapban kerül sor. A versenyen évek óta az ország sok pontjáról
és határon túli magyar iskolákból is vesznek részt csapatok. A csapatverseny
megrendezéséhez szükséges 300 eFt támogatás az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
biztosított.
4. Kőbányai KomposztáJási Program és zöldhulladék gyűjtés
A 2012. és 2013. évi komposztálási akcióban meghirdetett komposztáló edények Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. telepéről történő kiszállítása és a pályázók részére történő kiosztása
megtörtént, a 2014. évi I. fordulóban a pályázatra 2014. március 31-ig lehet jelentkezni.
A kiosztott komposztáló edények szakszerű használatát a KÖKERT Kft. bevonásával
rendszeresen ellenőrzi a Várasüzemeltetési Csoport.
A komposztáló berendezéssel nem rendelkező családi házak és kertes társasházak részére
javasolom, hogy a KÖKERT Kft. közreműködésével házanként 5-5 db zöldhulladék-gyűjtő
zsákot biztosítson az Önkormányzat a közterületi zöldhulladék és lomb gyűjtésének
elősegítésére. A gyűjtő zsákokat a házakhoz eljuttatja a KÖKERT Kft., illetve telephelyén
továbbra is biztosítja a zsákok személyes átvételét is.
5. "Virágos Kőbánya" - közterületi virágültetési akció
A már megszakott közterületi virágültetési akció keretében az alábbi helyszíneken javasalom
egynyári virágok kiültetését:
Állomás utca
Kőrösi Csoma sétány
Kőér utca középső zöld sáv
Vadaspark bej árat
Kőrösi Csoma sétány- kopjafánál
Polgármesteri Hivatal előtti fakockák
Gútor tér
Balkán utca
Mádiút-Zsombék utca sarok
Újhegyi sétány- kenyérboltnál
Újhegyi sétány - óvoda lépcsőnél
Újhegyi sétány - óvoda előtt
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Újhegyi sétány- Harmat u. lépcsőnél
Hang utca
Mádi u. - Gitár u. körforgalom
Csősztorony körforgalom
Pongrác úti orvosi rendelőnéllévő növénykazetták és ágyás
Az ültetések időpontjáról és a találkozó helyszíneiről a KŐKERT Kft. az ingyenes zöld
számon és a honlapon ad tájékoztatást, valamint az eiültetett virágok utógondozását is elvégzi.
A növényeket a KŐKERT Kft. saját költségén biztosítja. Az ültetési akcióban a lakosság
aktív tagjainak részvételére számítunk.
6. Kutyafuttatók népszerűsítési akciói
A közterületek tisztábbá - kutyapiszoktól mentessé - tételére, ezzel együtt a kutyafuttatók
népszerűsítésére két akció megszervezését javasolom:
a) Kutyaszépségverseny- két fordulóban
A tavaly megrendezésre került, nagysikerű kutyaszépségverseny után 2014-ben is javasalom
a verseny megrendezését A tervezett időpont 2013. május 10-11. (szombat - elődöntő,
vasárnap- döntő).
A tapasztalatok alapján célszerű egy helyszínen, az Ihász közi futtatóban megtartani a
programot.
A versenyen résztvevők és a nyertesek oklevél és érem jutalomban részesülnek.
A program és versenyfelhívás részletes kidolgozását a 2013. évi rendezvény mintájára a
KŐKERT Kft. bevonásával a Városüzemeltetési Csoport készíti elő.
A rendezvény megtartásához szükséges forrást a KŐKERT Kft. biztosítja.
b) "Állatok világnapja"'
A kutyafuttatók népszerűsítésének másik akciójaként a 2013. évi programhoz hasonlóan, az
"Állatok világnapja" - október 4. alkalmából a lakosság bevonásával a Füzér utcai és a
Zágrábi utcai futtatóba környezetbarát-, minimális költségen elkészíthető eszközök
kihelyezését javasolom.
A játszó- és kiképző eszközöket környezetkímélő megoldással (újrahasznosított anyagok
felhasználásával pl. kivágott fák törzse, autógumi stb.) a KŐKERT Kft. saját költségén készíti
el és a helyszíneken a telepítést a futtatót használó kutyák gazdáival közösen végzik.

II. liatásvizsgálat

A prograrnak és akciók meghirdetése Kőbánya tiszta és rendezett városképi megjelenését
segíti elő. A lakosság tevékeny bevonása hozzájárul mind a környezettudatos neveléshez,
mind pedig a kulturált környezet iránti igény fokozásához, a kerület lakóinak
közösségformálásához. A növények beültetésével barátságos, esztétikus lakókörnyezet alakul
ki. A kutyafuttatók népszerűsítésével elősegítjük a kerület tisztábbá - kutyapiszoktól
mentessé- tételét, a kutyatartók kulturált, felelősségtudatos állattartásra ösztönzését.

III. Végrehajtás feltételei

A kerületszépítési akciók a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi
költségvetésről szóló 2/2014. (II.20.) KÖKT rendelet 5. melléklet l. során, a 8. melléklet 23.
és 40. során biztosított előirányzat terhére, valamint a KŐKERT Kft. finanszírozásával
valósíthatóak meg.
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IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2014. március "/O~'
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l. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
... ./2014. ( ... ... )határozata
a 2014. évben tervezett kerületszépítő akciókról
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre a
következő kerületszépítési akciók megszervezését rendeli el:

a) Kerületi takarítási akciók
aa) a Föld napján (2014. április 19. és 22.),
ab) a Takarítási Világnapon (2014. szeptember 19.),
b) "Virágot aszemét helyére" akció,
c) Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny,
d) Zöldhulladékgyűjtés,
e) "Virágos Kőbánya" közterületi virágültetési akció,
f) Kutyafuttatók népszerűsítési akciói
fa) Kutyaszépségverseny (2014. május 10-11.),
fb) Állatok Világnapja (2014. október 4.).
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részletes programokat dolgoztassa ki,
és intézkedjék a prograrnak meghirdetéséről.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

l. a) pont aa) alpont: 2013. április 15.
l. a) pont ab) alpont: 2013. szeptember 15.
l. b-e) pont: 2013.június 15.
l. f) pont fa) alpont: 2013. április 25.
l. f) pont fb) alpont: 2013. szeptember 25.
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője
a KŐKERT Kft. ügyvezetője
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2. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
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"FÖLD NAPJA - 2014"
Kerület-takarítási,

hulladékgyűjtési

akció

2014. április 19-én (szombaton) 9 órakor
várjuk a városi környezet tisztasága
iránt elkötelezett kerületi lakosokat
egy közös
kerület-takarítási, hulladékgyűjtési akcióra!

Helyszínek:
• Hortobágyi utca - patakpart
• Algyógyi utca (Maglódi úti csomópontnál)
,
• Gyakorló utcai erdő (Keresztury Alt. Iskola mögött)

Várjuk továbbá a kerületi iskolák tanár- és
diákközösségeit is
2014. április 22-én (kedden)
az intézményeik környezetének
megtisztítására!

Minden résztvevő a KŐKERT Kft. -től meglepetés
ajándékot kapl
A szükséges eszközöket (zsákok, kesztyük stb.) a KÖKERT Kft. a
helyszíneken biztosítja.
Az intézmények előzetes jelentkezés alapján vehetik át az eszközöket a
KÖKERT Kft.-től.
Jelentkezni és további információt kérni a Városüzemeltetési Csoportnál a 4338-373
telefonszámon lehet.
Budapest, 2014. március 20.
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
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