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Előterjesztés 
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I. Tartalmi összefoglaló 

iJ · . számú előterjesztés 

Kőbánya városképi megjelenése, szépítése, virágosítása, a közterületek tisztábbá, rendezettebbé, 
esztétikusabbá tétele érdekében, továbbá a kerület lakóinak közösségfonnálása, 
környezettudatosságának fejlesztése szempontjából fontosnak tartom 2018-ban is kerületszépítési 
akciók meghirdetését és programok megtartását. 

1. A „Föld Napja" 

A „Föld Napja" országos akcióhoz kapcsolódva javasolom 2018-ban is a kerülettakarítási akció 
meghirdetését, melynek keretében mind a helyi lakosság, mind pedig a kőbányai iskolák, 
vállalkozások részére lehetőséget biztosíthatunk környezetük megtisztítására, rendezettebbé 
tételére. 
A lakossági akció időpontjának 2018. április 14. (szombat) napját, az iskolák részére pedig 2018. 
április 20. (péntek) napját javasolom meghirdetni. 
A lakossági akció tervezett helyszínei: 

a) Gép utca - garázsok környéke, 
b) Barabás utca - MÁV-kerítés mellett, 
e) Tárna utca zöldterület (Gránátos utcánál), 
d) az Álmos utcai erdő (XVIII. kerületi lakosok bevonásával), 
e) a Hangár utcai erdő (a BVI közreműködésével). 

Az akcióban részt vevő iskolák tanulói az intézményük környezetét tisztítják meg. 
A korábbi évekhez hasonlóan a Hangár utcai erdős területen a szemét összegyűjtésére idén is a 
kerületben működő büntetés-végrehajtási intézettel együttműködve kerül sor. 
Az erdőrészleteken összegyűjtött szemét elszállításáról a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete 
gondoskodik. 
A szükséges eszközöket (zsákok, kesztyűk stb.) a Kőkert Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. (a 
továbbiakban: Kőkert Kft.), a közterületen lévő nagyobb mennyiségű hulladék elszállításához 
szükséges gépi erőt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkonnányzat) biztosítja. A hulladék elszállításához az Önkonnányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló önkonnányzati rendelet tervezete (a továbbiakban: költségvetés-tervezet) 5. melléklet 3. pont 
4. sora bruttó 1 905 OOO Ft összegű forrást irányoz elő. 
Az akcióban részt vevőket - magánszemélyeket és intézményeket - kiültethető növényekkel , 
virágokkal motiváljuk, amelyeket a Kőke1i Kft. biztosít. 



2. ,,Virágot a szemét helyére" 

Azokon a helyszíneken, ahol korábban rendszeresen illegálisan helyeztek el hulladékot, javasolom, 
hogy a korábbi években követett gyakorlatnak megfelelően az idén is kerüljön sor virágültetésre, 
amelyben a lakosság segítő közreműködésére is számítani lehet. A korábbi helyszínek mellett 
(Mádi utca, Zsombék utca sarok; Mádi utca, Hannat köz sarok; Bihari út, Balkán utca sarok; Gutor 
tér Árkos utca, Takarék utca sarok) új helyszínként javasolom a Kovakő utca középső, széles 
zöldsávjában is két virágágyás kialakítását a területen tapasztalható folyamatos szemétlerakás 
megelőzése érdekében. 
A virágültetések időpontjáról az Önkonnányzat a honlapján, valamint a Kőkert Kft. az ingyenes 
zöld számon és a honlapján ad tájékoztatást, a növényeket és azok utógondozását a Kőkert Kft. a 
parkfenntartási feladatai keretében biztosítja. 

3. Zöldhulladék gyűjtése és komposztálás 

A komposztáló berendezéssel nem rendelkező családi házak és kertes társasházak részére 
javasolom, hogy a Kőkert Kft. és az Ü gyfélközpont közreműködésével az évek óta már jól bevált 
módon, a 2017-től megnövelt mennyiséggel, ingatlanonként 10 db, saroktelkenként 15 db és 
társasházi lépcsőházanként 10 db zöldhulladék-gyűjtőzsákot biztosítson az Önkormányzat a 
közterületi zöldhulladék és lomb gyűjtésének elősegítésére. 
A népszerűvé vált Kőbányai Komposztálási Program 2018-ban is folytatódik a „Kőbányai 

Komposztálási Program - 2018" elnevezésű pályázat kiírásáról szóló 413/2017. (XII.14.) KÖKT 
határozat alapján. 
A komposztálás a lakosság részére a zöldhulladék és az avar környezetbarát hasznosítását teszi 
lehetővé arra tekintettel is, hogy 2011. december l-jei hatállyal Budapest Főváros Közgyűlésének a 
Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/ A. § d) pontja 
megtiltotta Budapest egész területén az avar és a kerti hulladék elégetését. A komposztálási program 
fedezetére a költségvetés-tervezet 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 698 500 Ft forrást irányoz elő. 
A következő évek programjának előkészítéseként egy komposztálóudvar tervezésére a 
költségvetéstervezet 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 1 206 500 Ft összegű forrást irányoz elő. 

4. Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny 

Az országhatáron átnyúló verseny a Bem József Általános Iskolában működő Zöld Dió Alapítvány 
szervezésében kerül évente megrendezésre a „Környezetvédelmi Világnap" alkalmából. A 
versenyen évek óta az ország sok pontjáról és határon túli magyar iskolákból is részt vesznek 
csapatok. A csapatverseny megrendezését segíti az Önkonnányzat által évente adott támogatás, 
amelyre a költségvetés-tervezet 9. melléklet 26. sora 300 OOO Ft összegű forrást irányoz elő. 

5. ,,Virágos Kőbánya", közterületi virágültetési akció 

A már megszokott közterületi virágültetési akció keretében az alábbi helyszíneken várjuk a lakosság 
segítő közreműködését az egynyári virágok kiültetésénél: 

a) Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ előtti ágyás, 
b) Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ teraszán lévő virágtartók, 
e) Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnál lévő parkoló melletti kör alakú 

ágyások, 
dJ Kőrösi Csoma sétányon az 1956-os emlékmű mögötti ágyások, 
e) Szent László-szobornál lévő ágyás, 
f) Szent László-templom előtti ágyások, 
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g) Kőrösi Csoma sétány - kopjafa körüli ágyás, 
h) Szent László téri ágyások, 
i) Szent László tér, ,,Fél a baba" szobor előtti ágyás, 
j) Csajkovszkij park, virágtartók. 

Az ültetések időpontjáról és a találkozó helyszíneiről az Önkom1ányzat a honlapján, valamint a 
Kőkert Kft. az ingyenes zöld számon és a honlapján ad tájékoztatást. Az ültetendő növényeket a 
Kőkert Kft. saját költségén biztosítja, és a virágok utógondozását is elvégzi. 

6. ,,Önnek is szeretnék adni virágot" növénypályázat 

A nagysikerű „Tiszta udvar, rendes ház", a „Tiszta, rendezett Kőbányáért" és a „Virágos 
Kőbányáért" programhoz kapcsolódóan a hagyományos lakossági növénypályázatra a 
költségvetéstervezet 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 11 015 980 Ft összegű fon-ást irányoz elő. A 
pályázatok elfogadása a jelentkezés son-endjében, a rendelkezésre álló fon-ás erejéig történik. 

7. ,,Madarak és fák napja" 

A környezetvédelem fontos célja többek között a nagyvárosokban a meglévő zöldfelületek 
élővilágának, az állatok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése, népszerűsítése. Ennek elősegítésére a 
korábbi évek programjainak folytatásaként javasolom, hogy a kerületi iskolák és óvodák részére a 
„Madarak és fák napja" akcióhoz kapcsolódva 2018-ban is hirdessen az Önkormányzat 
képzőművészeti pályázatot. A „Madarak és Fák Napja" programjait világszerte minden évben 
május 10-én tarják. 2018-ban ez a nap a képzőművészeti pályázati anyagok leadási határideje, az 
eredményhirdetésre előreláthatóan május 24-én kerül sor. 2017-ben sikeres kiállítás készült a 
benyújtott pályamunkákból, így javasolom, hogy idén is adjon helyet a kiállításnak a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ. A képzőművészeti pályázat nye1iesei tárgyjutalomban 
részesülnek. 
Javasolom továbbá, hogy az Alkér utcai parkban a már elöregedett, beteg fák fokozatos kivágása 
után őshonos, illetve Kőbányán megtalálható, várostűrő fák és cserjék ültetésére kerüljön sor. Ezzel 
a programmal csatlakoznánk az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét 
ellátó biztoshelyettese által 2016-ban elindított „Fatestvér" programhoz. A program részletes 
kidolgozását a Kőkert Kft. bevonásával a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya végzi . Az 
elültetett növényfajokat bemutató tájékoztató táblák segítségével ismertethetjük meg a 
gyermekekkel, felnőttekkel a bennünket körülvevő növényeket és azok gondozását. 
A „Madarak és Fák Napja" programokhoz a költségvetés-tervezet 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 
1 905 OOO Ft összegű fon-ást irányoz elő. 

8. ,,Színes Kőbánya" 

Az elmúlt években a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak 
megfelelően, az iskolai közösségi szolgálat keretében, középiskolás diákok közreműködésével 
parkok, játszóterek színesítésére került sor. A diákok lelkesen vettek részt a munkában, ezért 
javasolom, hogy 2018-ban is folytatódjék ez a program kiterjesztve a helyi lakosok 
közreműködésére is. A program részletes kidolgozását a Kőkert Kft. bevonásával a Jegyzői 

Főosztály Városüzemeltetési Osztálya végzi. A programhoz a költségvetés-tervezet 5. melléklet 3. 
pont 4. sora bruttó 1 651 OOO Ft összegű fon-ást irányoz elő. 
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8. ,,Állatok világnapja" 

Az „Állatok világnapja" (október 4.) alkalmából - a lakosság aktív bevonásával - ,,Kis kedvencek 
bemutatója" program megtartását javasolom. A program tervezett időpontja 2018. október 6-a 
(szombat). A program részletes kidolgozását a Kőkert Kft. bevonásával a Jegyzői Főosztály 

Városüzemeltetési Osztálya végzi . A programhoz a költségvetés-tervezet 5. melléklet 3. pont 4. sora 
bruttó 977 900 Ft összegű forrást irányoz elő. 

II. Hatásvizsgálat 

A programok 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 közösségfonnáláshoz. A 
növények beültetésével barátságos, esztétikus lakókörnyezet alakul ki , és azok folyamatos 
gondozása a környezetért való felelősséget is erősíti. 
A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a levegőminőség javítása. Az avar és a kerti 
hulladék elégetésének tiltása is ezt a célt szolgálja. A nagyvárosi környezetben az őszi 

lombhullásból és év közben a növények gondozásából (zöldmetszés, ifjítás stb.) keletkező növényi 
hulladék helyben történő komposztálása mellett a zöldhulladék elszállításának segítése megoldást 
nyújt a lakosság számára a korábban égetéssel megsemmisített hulladék környezetbarát 
hasznosítására. 

III. A végrehajtás fel tételei 

A kerületszépítési akciók programjaihoz a költségvetés-tervezet 5. melléklet 3. pont 4. sora 
összesen 19 659 880 Ft összegű forrást irányoz elő, amelyet a Kőkert Kft. közreműködése egészít 
ki . 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018 . február „t( " 

Törvényességi szem ntból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. .. ./2018. (II. 22.) határozata 
a 2018. évben tervezett kerületszépítő akciókról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk01mányzat Képviselő-testülete a 2018. évre a 
következő kerületszépítési akciók megszervezését rendeli el: 

a) ,,Föld Napja" kerülettakarítási akció, 
b) ,,Virágot a szemét helyére" akció, 
e) zöldhulladék gyűjtése, 

d) ,,Virágos Kőbánya" közterületi virágültetési akció, 
e) ,,Önnek is szeretnék adni virágot" növénypályázat, 
f) ,,Madarak és Fák Napja" akció, 
g) ,,Színes Kőbánya" akció, valamint 
h) ,,Állatok világnapja" akció. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgánnestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkonnányzati rendelet hatályba lépését követően a 
részletes programokat dolgoztassa ki és gondoskodjék a programok Kőbányai Önkormányzat 
honlapján történő meghirdetéséről , a pályázati felhívás közzétételéről, továbbá a programok 
lebonyolításáról. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

1. pont a) alpont: 2018. április 20. 
1. pont b ), d-f) alpont: 2018. június 15. 
1. e) és g) alpont: 2018 . november 30. 
1. h) alpont: 2018. október 31. 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kőkert Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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