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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

l/ t) 

( l[ ,') • számú előterjesztés 

a 2016. évben tervezett kerületszépítő akciókról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Kőbánya szépítése, városképi megjelenésének tisztábbá, rendezettebbé, esztétikusabbá tétele 
érdekében, továbbá a kerület lakóinak közösségformálása, környezettudatosságának 
fejlesztése szempontjából szükségesnek tartom 2016-ban is kerületszépítési akciók 
meghirdetését és prograrnak megtartását 

l. "Föld Napja" 
A világszerte április 22-én sokmillió embert megmozgató "Föld Napja" keretében a kőbányai 
lakosság részvételével 2016. április 23-án (szombaton), a kerületi iskolák részére április 22-én 
(pénteken) javaslom a hulladékgyűjtési akció megtartását 
Az akció célja a "Föld Napja" országos akcióhoz kapcsolódva a kerület legszennyezettebb 
területeinek megtisztítása, rendezettebbé tétele, a környezettudatosság fejlesztése. 
A lakossági akció helyszínei: 

a) a Dömsödi utcai erdő, 
b) az Álmos utcai erdő (XVIII. kerületi lakosok bevonásával), 
c) a Hangár utcai erdő (a BVI közreműködésével) és 
d) a Terebesi út. 

Az akcióban részt vevő iskolák tanulói az intézményük környezetét tisztítják meg. 
A tavalyi akcióhoz hasonlóan a Hangár utcai erdős területen a szemét összegyűjtésére a 
kerületben működő Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve kerül sor. 
Mindhárom erdőrészleten az összegyűjtött szemét elszállításáról az akcióban együttműködő 
Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete gondoskodik. 
A szükséges eszközöket (zsákok, kesztyűk stb.) a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. (a továbbiakban: KÖKERT Kft.), a közterületen lévő nagy mennyiségű hulladék 
elszállítását és a mozgatáshoz szükséges gépi erőt az Önkormányzat biztosítja. A hulladék 
elszállításához szükséges forrás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.19.) rendelet (a továbbiakban: 2016. évi 
költségvetés) 5. melléklet 3. során belül4,4 M Ft előirányzattal biztosított. 
Az akcióban résztvevőket- magánszemélyeket és intézményeket-kiültethető növényekkel, 
virágokkal motiváljuk, ezeket a KÖKERT Kft. biztosítja. 
Az akcióra vonatkozó felhívás az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

2. "Virágot a szem ét helyére" 
Az elmúlt évekhez hasonlóan javasolom, hogy a korábbiakban illegális hulladékkal 
rendszeresen szennyezett helyszíneken (Mádi utca - Zsombék utca sarok, Mádi utca - Harmat 
köz sarok, Bihariút-Balkán utca sarok, Gútor tér, Árkos utca- Takarék utca sarok) idén is 
virágültetési akció keretében kerüljön sor virágültetésre a lakosság segítő közreműködésével. 
A növényeket és azok utágondozását a KÖKERT Kft. a parkfenntartási feladatai keretében 
biztosítja. 



3. Kőbányai Komposztálási Program és zöldhulladék gyűjtése 
A 2015. évi komposztálási akcióban meghirdetett komposztáló edényeket a Fővárosi 

Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2016. februárban adta át. A nagy létszámú pályázó részére 
az Önkormányzat által 2015-ben beszerzett edényeket a KÖKERT Nonprofit Kft. már 
kiosztotta, illetve a nemrég beérkezett berendezéseket folyamatosan osztja ki. A 2016. évi 
pályázatra 2016. április 15-éig lehet jelentkezni. 
A kiosztott komposztáló edények szakszerű használatát a KŐKERT Kft. bevonásával 
támogatja és ellenőrzi a Városüzemeltetési Osztály. 
A komposztáló berendezéssel nem rendelkező családi házak és kertes társasházak részére 
javasolom, hogy a KÓKERT Kft. közreműködésével az évek óta már jól bevált módon, 
házanként 5-5 db, saroktelkenként 8-8 db és társasházi lépcsőházanként 6-6 db zöldhulladék
gyűjtő zsákot biztosítson az Önkormányzat a közterületi zöldhulladék és lomb gyűjtésének 
elősegítésére. A gyűjtőzsákokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet átvenni. 

4. "Virágos Kőbánya" - közterületi virágültetési akció 
A már megszakott közterületi virágültetési akció keretében az alábbi- a KÖKERT Kft. által 
megjelölt - helyszíneken várjuk a lakosság segítő közreműködését az egynyári virágok 
kiültetésénél: 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ előtti ágyás, 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ teraszán lévő virágtartók, 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ előtt lévő parkoló melletti kör 
alakú ágyások, 
Kőrösi Csoma sétányon az 1956-os emlékműnél, 
Szent László-szobomállévő ágyás, 
Szent László-templom előtti ágyások, 
Kőrösi Csoma sétány- kopjafánál, 
Polgármesteri Hivatal előtti fakockák, 
Szent László téri ágyások, 
Szent László tér- "Fél a baba" szobor előtti ágyás, 
Csajkovszkij park- virágtartók 

Az ültetések időpontjáról és a találkozó helyszíneiről a KÖKERT Kft. az ingyenes zöld 
számon és a honlapon ad tájékoztatást, valamint az eiültetett virágok utágondozását is elvégzi. 
A növényeketaKÓKERT Kft. biztosítja. Az ültetési akcióban a lakosság aktív részvételére 
számítunk. 

5. "Madarak és fák napja" 
A környezetvédelem egyik fontos célja a nagyvárosokban a meglévő zöldfelületek 
élővilágának, az állatok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése. Ennek elősegítésére a 2015. évi 
program mintájárajavaslom, hogy 2016-ban újra, a kerületi iskolák és óvodák bevonásával, a 
"Madarak és fák napja" akcióhoz kapcsolódva, rajz- és fotópályázatot hirdessen az 
Önkormányzat. 
A Mélytó körüli parkban tavaly létesült "Madárbarát mintakert tanösvény" folytatásaként 
javaslom, hogy az Óhegy parkban- a belső körsétány mentén- új abb tanösvény készüljön, és 
további madárodúk kerüljenek kihelyezésre. 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által összeállított minta tanösvény az 
alábbiak segítségével mutatja be a különböző fajta odúkat és egyéb, a madárbarát kertben 
szükséges eszközöket: mintakert tábla (2 db), mintakert eszköztábla (18 db), A-odú, B-odú, 
C-odú, D-odú, Macskabagoly-odú, Kuvik-odú, Denevér-odú, Veréblakótelep, Süntanya, 

2 



Sarlósfecske-odú, Fecskefészek, Fecskepelenka, Madáritató, Ablaketető, Tálcás etető, 
Faleveles etető, Dúc etető, Békavár, Darázsgarázs. 
Javaslom továbbá, hogy idén is hirdessük meg a "Keressük Kőbánya legszebb fáját- 2016" 
akciót, amelyben a helyi lakosok, intézmények, vállalkozások javaslatot tehetnek és 
szavazhatnak egy-egy arra érdemes fára. 2016-ban az év fafajának a mezei szilt (Ulmus 
minor) választották, ennek is keressük a legszebb kőbányai példányát. 
A "Madarak és Fák Napja" programjait világszerte minden évben május 10-én tarják, ezen a 
napon az elkészült tanösvény megnyitására, valamint a raJZ- és fotópályázat 
eredményhirdetésére kerülhet sor. 
A rajz- és fotópályázat nyertese tárgyjutalomban részesül. A Kőbánya Legszebb Fája címet 
elnyerő fa emléktáblát kap. 
A tanösvény eszközeinek kihelyezését, a pályázatok lebonyolítását és a program előkészítését 
a KŐKERT Kft. segítségével a Városüzemeltetési Osztály végzi. 
A programra a 2016. évi költségvetésben bruttó 760 eFt biztosított. 
A pályázati felhívások az előterjesztés 3. mellékletét képezik. 

6. Kutyafuttatók népszerűsítési akciói 
A közterületek tisztábbá - kutyapiszoktól mentessé - tételére, ezzel együtt a kutyafuttatók 
népszerűsítésére az elmúlt évekhez hasonlóan két akció megszervezését javasolom: 

a) Kutyaszépségverseny- két fordulóban 
Az immár hagyománnyá vált, nagysikerű három kutyaszépségverseny után 2016-ban is 
javasalom a verseny megrendezését A tervezett időpont 2016. május 21-e és 22-e (szombat
elődöntő, vasárnap- döntő). 

A korábbi tapasztalatok alapján az elődöntőt két helyszínen célszerű megtartani, a döntő 
megrendezésére továbbra is az Ihász közi futtatót javaslom. 
A versenyen résztvevők és a nyertesek oklevélben és az elért helyezéstől függő jutalomban 
részesülnek. 
A program és versenyfelhívás részletes kidolgozását a korábbi rendezvény mintájára a 
KŐKER T Kft. bevonásával a V árasüzemeltetési Osztály végzi. 
A rendezvény megtartásához szükséges forrás a 2016. évi költségvetésben bruttó 900 e Ft 
erejéig biztosított. 

b) "Állatok világnapja"' 
A kutyafuttatók népszerűsítésének másik akciójaként az "Állatok világnapja" (október 4.) 
alkalmából - a lakosság aktív bevonásával - a kutyafuttatókba környezetbarát eszközök 
kihelyezését javasolom. A játszó- és kiképző eszközöket környezetkímélő megoldással 
(újrahasznosított anyagok felhasználásával, pl. kivágott fák törzse, autógumi stb.) a KŐKERT 
Kft. készíti el, és a helyszíneken a telepítést a futtatót használó kutyák gazdáival közösen 
végzik. A program tervezett időpontja 2016. október 8-a (szombat), a megvalósításhoz 
önkormányzati forrásra nincs szükség. 

ll. liatásvizsgálat 

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

III. A végrehajtás feltételei 

A kerületszépítési akciók a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. év 
költségvetéséről szóló 3/2016. (IL 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. során 
biztosított előirányzat terhére, valamint a KÖKERT Kft. finanszírozásával valósíthatóak meg. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. március J~';. 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2016. ( ...... ) határozata 
a 2016. évben tervezett kerületszépítő akciókról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre a 
következő kerületszépítési akciók megszervezését rendeli el: 

a) kerületi takarítási akció a Föld napján (2016. április 22. és 23.), 
b) "Virágot aszemét helyére" akció, 
c) zöldhulladék gyűjtése, 
d) "Virágos Kőbánya" közterületi virágültetési akció, 
e) "Madarak és Fák Napja" akció, valamint 
j) kutyafuttatók népszerűsítési akciói keretében 

fa) Kutyaszépségverseny (2016. május 21-22.) és 
jb) Állatok Világnapja (2016. október 8.). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részletes programokat dolgoztassa ki, 
és intézkedjék a programok szükség szerinti meghirdetéséről, lebonyolításáróL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

l. a) pont: 2016. április 23. 
l. b-d) pont: 2016. június 15. 
l. e) pont: 2016. október 15. 
I.j) pontja) alpont: 2016. május 31. 
I.j) pontjb) alpont: 2016. október 15. 
a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
aKÓKERT Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

• • FELHÍVÁS 
"FÖLD NAPJA- 201 6" 

Kerülettakarítási, hulladékgyűjtési akció 

2016. április 23-án (szombaton) 9 órakor 
várjuk a városi környezet tisztasága iránt 

elkötelezett kerületi lakosokat 
közös kerülettakarítási, hulladékgyűjtési akcióra! 

Helysz í nek: 
• Dömsödi utcai erdő (Heves u.- Dömsödi u.) 
• Álmos utcai erdő (Álmos u. - Felsőcsatári út) 

• Hangár utcai erdő 
• Terebesi út (Fehér út- Terebesi út) 

Várjuk továbbá a kerületi iskolák tanár- és 
diákközösségeit 

2016. április 22-én (pénteken) 
az intézményeik környezetének megtisztítására! 

Minden résztvevő a KŐKERT Kft.-től meglepetés 
ajándékot kap! 

A szükséges eszközöket (zsákok, kesztyűk stb.) a KŐKERT Kft. a 
helyszíneken biztosítja. 

Az intézmények előzetes jelentkezés alapján vehetik át az eszközöket a 
KŐKERT Kft.-től. 

Jelentkezni és további információt kérni a Városüzemeltetési Osztályon, a 4338-283 
telefonszámon lehet. 

Budapest, 2016. március" " 

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
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3. melléklet az előterjesztéshez 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

, , , , 
RAJZ- ES FOTOPALYAZAT 

,, , , , , 
KOBANY AI OV OD AK ES , , , , , 

AL T ALANOS ISKOLAK RESZERE 
Téma: "Madarak és Fák Napja" 

Pályázat benyújtási határideje: 2016. április 15. 12.00 óra 

A rajzpályázaton kőbányai óvodák és általános iskolák indulhatnak 
intézményen ként. 
A rajzok, festmények A4-es vagy A3-as méretű papírra készülhetnek. A 
pályamunkák elkészítéséhez bármilyen technikai felhasználható (ceruza, toll, tus, 
zsírkréta, vízfesték stb.). 
A pályaművek (személyenként 1 db) hátoldalán nyomtatott betükkel jól olvashatóan 
fel kell tüntetni a pályázó, az óvoda vagy általános iskola nevét, a segítő pedagógus 
nevét, a segítő telefonszámát, e-mail címét. A pályázatra eredeti pályamunkákat kell 
benyújtani. A pályázó csoport vagy osztály pályamunkáit egy csomagban kell leadni. 

A fotópá/vázaton az általános iskolák 5-8. osztályba járó diákjai pályaműveivel 
indulhatnak intézményenként 
Pályázni digitális és hagyományos fényképekkel egyaránt lehet. A digitális képek 
maximum 6 megapixelesek (.jpg) lehetnek. A digitális képeket a 
jelentkezes@kobanya.hu címre kell küldeni. Az e-mailben kérjük megadni a pályázó 
nevét, osztályát, segítő tanára nevét, iskoláját és a fotók sorszámát vagy címét. 
Maximálisan 2 db fotó küldhető be pályázó diákonként 

Hagyományos fényképek (maximálisan 2 db fotó/pályázó) esetén a pályaműveket, 
valamint a rajzpályázati anyagokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályára (11 02 Budapest, Szent László 
tér 29. ll. em. 207. szoba) lezárt borítékban személyesen vagy postán lehet 
beküldeni. A borítékra kérjük a pályázó nevét, osztályát/csoportját, óvodája vagy 
iskolája nevét, a segítő pedagógus nevét (telefonszámát és e-mail címét) és fotók 
esetén azok számát ráírni. 

A pályaműveket zsűri bírálja el. A legjobb pályaművek készítői tárgyjutalomban 
részesülnek a "Madarak és Fák Napja" kőbányai rendezvényén. 

További információt kérni a Városüzemeltetési Osztályon, a 4338-283 telefonszámon 
lehet. 

Budapest, 2016. március n n 

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

KERESSÜK 
~~ , , , 

KOBANYA LEGSZEBB FAJ AT 
2016 

Vár juk iskolák, óvodák, magánszemélyek, közösségek javaslatait Kőbánya 
Legszebb Fája címre. 

Jelölhető minden olyan fa, amely Kőbánya területén található, bárki által látható, 
és amelyhez esetleg valamilyen személyes vagy történeti élmény is kapcsolódik. 
A pályázatban szerepeljen fotó a fáról, a helyszín pontos megjelölése, ahol a fa 
található, valamint néhány mondatban a hozzá fűződő emlék . 

.Jelölni 2016. április 1-jétől május 31-éig lehet a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Osztály (1102 Budapest, Szent László tér 29.) címére 
küldött levélben vagy elektronikus úton a jelentkezes@kobanya.hu e-mail címen. 
Szakmai zsűri választja ki a jelölt fák közül a kerület öt legszebb fáját, 
amelyeket az önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu) és facebook oldalán 
közzéteszünk. Szavazni 2016. június 15-e és augusztus 31-e között lehet. A 
"Kőbánya legszebb fája" emléktáblát kap. 
2016-ban az év fafaja a mezei szil (Uimus minor), ennek is keressük a legszebb 
kőbányai példányát. 

További információt kérni a Városüzemeltetési Osztályon, a 4338-283 
telefonszámon lehet. 

Budapest, 2016. március " " 

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
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