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a 2021. évben tervezett környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciókról  

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

Kőbánya városképi megjelenése, szépítése, virágosítása, a közterületek tisztábbá, rendezettebbé, 

esztétikusabbá tétele érdekében, továbbá a kerület lakóinak közösségformálása, környezet- és 

klímatudatosságának folyamatos erősítése, szemléletformálása szempontjából fontos 2021-ben is a 

kerületszépítési és környezetvédelmi szemléletformáló akciók meghirdetése és programok 

megtartása, a pandémiára tekintettel ugyanakkor némiképp megváltozott formában. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

Széchenyi 2020 – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a helyi 

klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra kiírt KEHOP 

1.2.1 pályázaton a „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik” projekttel 100%-os intenzitású támogatást nyert. 

A Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 100/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozatával a 

Képviselő-testület a stratégiát elfogadta. 

A 2021. évi kerületszépítő és szemléletformáló akciók, programok szervesen kapcsolódnak ehhez a 

projekthez. 

 

1. Kerülettakarítási akciók  

 

A korábbi években az Innovációs és Technológiai Minisztérium „TeSzedd!” – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért elnevezésű, országos, évente március közepén megrendezésre kerülő akciójához, 

továbbá a „Föld Napja”, a „Föld Órája” nemzetközi mozgalom környezetvédelmi akcióihoz 

csatlakozott az Önkormányzat, valamint részt vállalt több eseti hulladék-összegyűjtési és hulladék-

elszállítási akcióban is.  

2021-ben ezeket az akciókat egy néven összefoglalva, az esetleges pályázati lehetőségeket is 

kihasználva az év során több időpontban, a jeles napokhoz is igazítva tervezzük megszervezni az 

iskolák és óvodák, a lakosság, kerületi vállalkozások és egyéb intézmények részvételével. Az 

akciók során a megmozdulások néhány esetben az online térben valósulnak meg a témához 

kapcsolódó versenyek kiírásával.  

Az akciók gyakorlati részében – a szükséges feltételek, szerszámok stb. biztosításában – a Kőkert 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőkert) is közreműködik. Egyes akcióknál – pl. lakossági használt 

sütőolaj begyűjtése – az Önkormányzati tulajdonú intézmények közreműködésére is számítunk.  

A program részleteit a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya dolgozza ki. 

 

2. „Fogadj örökbe egy fát!” 

 

Budapest több kerületében és az ország számos városában működő program alapján javaslom, hogy 

Kőbányán is szervezzünk „Fogadj örökbe egy fát” akciót. Az akcióval a kerületi vállalkozásokat, 

társasházakat és a családi házakban élőket célozzuk meg. Az örökbefogadó a munkahelye, 

lakóhelye közelében a közelmúltban ültetett, fiatal fák egy, két vagy három éven át tartó, rendszeres 

gondozását vállalhatja. A gondozás az alábbi feladatokat foglalja magában: vegetációs időszakban 

folyamatos, szükség szerinti öntözés, tápanyag-utánpótlás, a fa törzse körül 1 méter sugarú körben 
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rendszeres gyommentesítés (fatányérozás) és az őszi időszakban a zöldhulladék összegyűjtése. Az 

örökbefogadó vállalja, hogy amennyiben a fa a felvállalt gondozás hiánya miatt elpusztul, a pótlás 

költsége őt terheli. 

A facsemeték egyéb kertészeti szakápolási feladatait (koronaalakítás, növényvédelem stb.) továbbra 

is szakember látja majd el, az nem része a lakossági (intézményi) örökbefogadásnak. Az 

örökbefogadás tényét a facsemete mellett elhelyezett kis tábla jelezné, amelyen az örökbefogadó 

neve és az örökbefogadás időtartama szerepel. Az örökbefogadó az örökbefogadásról emléklapot 

kap. Az örökbefogadást nyilatkozat kitöltésével lehet kezdeményezni. A programmal a fák, a 

nagyvárosi zöldfelületek és a helyi mikroklíma védelmére ösztönözzük a kerület vállalkozásait, 

lakosait. A program részletes kidolgozását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya végzi. 

 

3. „Adj örökbe egy fát!”  

 

Hasonlóan a „Fogadj örökbe egy fát!” akcióhoz ezzel a programmal szeretnénk ösztönözni a 

kerületben működő, a környezetvédelem iránt elkötelezett vállalkozásokat és magánszemélyeket, 

hogy saját erőfeszítéssel (költségen) adjanak „örökbe” (adományozzanak) a kőbányai közösség 

részére facsemetéket, ezzel is hozzájárulva a helyi mikroklíma, az élhetőbb környezet és Kőbánya 

levegőminőségének javításához. A közterületeken a meglévő faállomány elöregedése miatt is sok 

helyen szükséges a kivágott fák pótlása, amelyhez az akcióban részt vevők is hozzájárulhatnak. 

A program részletes kidolgozását a Jegyzői Főosztály végzi. 

 

4. Ökoágyások – vadvirágos, biodiverz rétek a parkokban 

 

Európában és már Magyarországon is több városban néhány éve indult el egy új mozgalom, 

amelyben a nagyvárosok parkjaiban, széles utak közötti zöld sávokban az eredetileg őshonos, 

természetes, vadvirágos (biodiverz) rétek kialakítására törekednek. Ez a mozgalom többek között az 

élővilág sokféleségének a gazdagításával szeretné segíteni a növényvédőszerek és más vegyszerek 

miatt milliószámra pusztuló beporzó rovarok túlélését. A vadvirágnak az az előnye az útszéleken 

általában látható gyomos fűkeverékkel szemben, hogy általában térdmagasságig nő, tehát nem 

zavarja a járművezetők tájékozódását, továbbá míg a rövidre vágott fűszálak nem nyújtanak 

semmilyen táplálékot a rovaroknak, a vadvirágokban tengernyi nektárt találnak. Ez a megoldás a 

zöldterületek fenntartására fordítandó költségeket is csökkenti, hiszen a vadvirágos sávokat, 

ágyásokat, nagyobb „réteket” elegendő évente egyszer vagy kétszer kaszálni. A magántulajdonosok 

is sokat segíthetnek, ha a kertjükben legalább néhány négyzetméternyi területen vadvirág 

magkeverék elvetésével alakítanának ki ökoágyásokat. Hazánkban például a közönséges cickafark, 

apróbojtorján, kék búzavirág, réti imola, réti margitvirág, mezei szarkaláb, lyukas-levelű orbáncfű, 

gyújtoványfű, évelő bokros len, fehér mécsvirág, hegyi baltacím, mezei pipacs, vadrezeda, ligeti 

zsálya, orvosi zsálya lehet kiváló egy virágzó, biodiverz városi rét vagy virágzó út menti zöld sáv, 

ökoágyás kialakításához. 

A lakossági program részleteit a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya dolgozza ki. A 

program megvalósítását a közterületi parkokban néhány jól elkülönülő, figyelemfelhívó 

mintaterület kialakításával érdemes megkezdeni, amelyben a Kőkert közreműködik.  

 

5.  Tanösvényséták 

 

A 2019-ben megkezdett sikeres programot, amelyben a Felsőrákosi-rétek területén kialakított, 

mintegy 2 km-es tanösvényen a védett terület és közvetlen környezete legérdekesebb tájainak 

megismertetését kezdtük el az iskolák és óvodák bevonásával, 2021-ben megváltozott módon, az 

önálló (családi) program szorgalmazásával, ösztönzésével folytatjuk.  

A program hosszútávú célja az, hogy minden kőbányai lakos ismerje meg a kerületünkben, 

Budapest szívében lévő természetvédelmi területet és annak védendő élővilágát. A program 

részletes kidolgozását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya végzi. 
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6. „Fogadj örökbe egy játszóteret!”  

 

Új programként javasolom, hogy a kerületi vállalkozásokat és intézményeket megszólítva indítsuk 

el a „Fogadj örökbe egy játszóteret!” programot. A programban egy-egy játszótér fenntartási 

munkáiban akár napi szinten, akár kisebb-nagyobb karbantartási, javítási feladatokban esetenként 

részt vállalnak az örökbefogadók.  

A program részletes kidolgozását a Kőkert bevonásával a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 

Osztálya végzi. 

 

 

7. „Virágot a szemét helyére!” 

 

Azokon a helyszíneken, ahol korábban rendszeresen illegálisan helyeztek el hulladékot, a korábbi 

években követett gyakorlatnak megfelelően az idén is virágültetésre kerül sor (Mádi utca, Zsombék 

utca sarok; Mádi utca, Harmat köz sarok; Bihari út, Balkán utca sarok; Gutor tér, Árkos utca, 

Takarék utca sarok). A növényágyások beültetésekor fokozatosan áttérünk a kisebb utógondozást 

igénylő évelő virágokra. Az ágyások beültetését és utógondozását a Kőkert a parkfenntartási 

feladatai keretében biztosítja.  

 

8. Kőbányai Komposztálási Program, zöldhulladékgyűjtés és csapadékvízgyűjtés 

 

A komposztáló berendezéssel nem rendelkező családi házak és kertes társasházak részére a Kőkert 

és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata közreműködésével az évek óta már jól bevált módon 

ingatlanonként 10 db, saroktelkenként 15 db és társasházi lépcsőházanként 10 db zöldhulladék-

gyűjtőzsákot 2021-ben is biztosít az Önkormányzat a közterületi zöldhulladék és lomb gyűjtésének 

elősegítésére.  

A 2011 óta népszerűvé vált Kőbányai Komposztálási Program 2021-ben is folytatódik a „Kőbányai 

Komposztálási Program – 2021” elnevezésű pályázat kiírásával. A komposztálás a lakosság részére 

a zöldhulladék és az avar környezetbarát hasznosítását teszi lehetővé arra tekintettel is, hogy 2011. 

december 1-jei hatállyal Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről 

szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelete 4/A. § d) pontja megtiltotta Budapest egész területén 

az avar és a kerti hulladék elégetését. A program lebonyolítását a Jegyzői Főosztály 

Városüzemeltetési Osztálya végzi. A komposztálási programhoz a már beszerzett edények a Kőkert 

telephelyén vannak, így azok átvétele rövid határidővel történhet. 

A csapadékvíz helyben tartása és felhasználása a klímastratégia fontos célkitűzése. Költségvetési, 

illetve pályázati forrás függvényében (KEHOP 1.2.1.) a pályázat előkészítésére más akciókhoz 

kapcsolódóan 2021-ben, a gyűjtőtartályok megvásárlására és átadására 2022-ben kerül sor. 

A program részleteinek kidolgozását és lebonyolítását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 

Osztálya végzi. 

 

9. „Önnek is szeretnék adni virágot” 

 

A nagysikerű „Tiszta udvar, rendes ház”, a „Tiszta, rendezett Kőbányáért” és a „Virágos 

Kőbányáért” program 2020-ban a pandémiás helyzet miatt elmaradt. 2021-ben újraindul a verseny, 

alkalmazkodva a helyzethez, a jelentkezők elektronikusan küldhetik be a kertjükről, erkélyükről, 

társasházi udvarukról, intézménykertjükről a fotókat, amely alapján zsűri választja ki a legjobbakat. 

Ehhez a programhoz kapcsolódott 2019-ig a hagyományos lakossági növénypályázat is. 2021-ben – 

a költségvetésben biztosított forrás mértékéig – ismét meghirdetésre kerül a magánszemélyek és 

intézmények részére a pályázat. Annak érdekében, hogy minél több kőbányai lakos számára 

elérhető legyen a pályázat, az eddig alkalmazott megoldások újragondolása volt szükséges.  
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Az egyszerűsített tartalmú növénycsomagokat meghatározott időpontban és helyen – akár több 

helyszínen, pl. képviselői körzetenként – vehetik majd át az érintettek. A pályázatra online lehet 

jelentkezni a 2020-ban már bevezetett módon. 

A korábbi évekhez képest csökkentett költségvetési forrásra tekintettel a társasházak az idén nem 

pályázhatnak, számukra más pályázat kidolgozását kezdjük meg. A pályázók által beküldött 

pályázat beérkezésének sorrendje lesz a meghatározó, a rendelkezésre álló forrás kimerülésekor – 

akár a jelentkezési határidőn belül – a pályázat lezárásra kerül.  

Kerületünkben hosszú évek óta ez a program mozgatja meg a legtöbb kőbányait. Ebben az idei 

nehéz időszakban kifejezetten fontos, hogy a természet szépségeire fókuszálva ösztönözzük a 

lakosságot a virágok, növények elültetésére és egész nyáron át tartó gondozására. Ez a program, 

mivel az érintetteket szinte egész évi folyamatos tevékenységre sarkalljuk, nagymértékben 

hozzájárul a környezet- és klímatudatos szemléletformáláshoz is. 

A program lebonyolítását a Jegyzői Főosztály végzi. 

 

10. „Virágos Társasház” program 

 

A társasházak kertjeinek megújítására, virágosítására a fentiek szerint új program indítását 

javasolom, mely kifejezetten a társasházakat szólítja meg. A benyújtott pályázatban a 

társasházaknak terveket kell készíteniük, és be kell mutatniuk, milyen módon képzelik közvetlen 

környezetük megújítását, virágosítását. A pályázat meghirdetésére idén ősszel kerül majd sor, a 

nyertes társasházak a következő év tavaszán kaphatják meg a beültethető növényeket.  

A program részletes kidolgozását és lebonyolítását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya 

végzi. 

 

11. Madarak és fák napja 

 

A környezetvédelem fontos célja többek között a nagyvárosokban a meglévő zöldfelületek 

élővilágának, az állatok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése, népszerűsítése. Ennek elősegítésére 

évek óta programokat szervezett az Önkormányzat. A 2020. évben a vírushelyzet miatt ezek a 

programok is elmaradtak. 

2021-ben, alkalmazkodva a különleges helyzethez, ezeknél a programoknál is a tervezett 

események egy része az online térbe kerül át. 

A kerületi iskolák és óvodák részére a Madarak és fák napja jeles naphoz kapcsolódó akcióhoz az 

Önkormányzat rajz- és fotópályázatot hirdet. Amennyiben a járványhelyzet megengedi, a korábbi 

évek sikeres kiállításai után a pályázati anyagokból idén is kiállítást szervezünk a Kőrösi Csoma 

Sándor Kőbányai Kulturális Központban.  

A jeles naphoz kapcsolódóan a közterületeinken látható, különlegesebb fákra vonatkozó tájékoztató 

táblák kihelyezése tavasszal várható. A táblákon egy QR kód is elhelyezésre kerül, amely a 

honlapon megjelenő térképre irányít, ahol az érintett fáról bővebb tájékoztatást lehet olvasni. A 

térképen megjelölt fák arra sarkallhatják az érdeklődőket, hogy a helyszíneket sorra végig járják. 

Ezeknek a felkereshető különleges fáknak a száma évente néhánnyal bővülni fog. 

Szintén e jeles naphoz kapcsolódóan már több közterületi helyszínen helyeztünk el nagyméretű 

madáretetőt, amellyel a téli madáretetés népszerűsítése a cél. 2021-ben is folytatni javaslom ezt a 

programelemet is egy új etető kihelyezésével az Ihász parkba. A program ezen részét javasolom 

kibővíteni az etetők online megfigyelésére alkalmas vadkamerák telepítésével is. A kamerák által 

közvetített képet az Önkormányzat honlapján, a Zöld Kőbánya felületen lehet majd követni. 

A lakosság részére új, interaktív programok indítását is javasolom, ilyen például a „Hány kis madár 

ül a fán?” (parkokban elrejtett, fából készült, madarakat ábrázoló képek) madárkereső játék, vagy a 

„Kőbánya legszebb fája” stb.. 

A programok részletes kidolgozását és lebonyolítását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 

Osztálya végzi.  

 



 5 

12. „Madárbarát kert” program 

 

A 2019. évben először meghirdetett, sikeres program folytatása 2020-ban elmaradt, 2021-ben 

ugyanakkor folytatni javasolom. Az akció célja a városból egyre inkább eltűnő énekesmadarak 

számára fészkelőhely biztosítása, illetve a madarak rendszeres itatásáról, téli etetéséről az akcióban 

résztvevőkön keresztül gondoskodni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai 

segítségével az akcióban résztvevőknek fészkeket, odúkat, fecskepelenkát és etetőt biztosítottunk, 

ezt idén is javasolom folytatni. A már legalább egy éve madárbarát kertként értékelhető kertek 

online küldhetnek fotókat az elmúlt időszakból, ennek alapján értékelhetők. A legjobbak 

„Madárbarát kert” címet nyerhetnek el, és egy a „Tiszta udvar, rendes ház” táblához hasonló 

megjelenésű táblát kapnak. A madárbarát kert tulajdonosa évente tájékoztatást küld a nála fészkelő 

madarakról, a megjelenő fajtákról. Az akció kapcsolódik a Madarak és fák napja programhoz, így 

az arra tervezett forrásból a szükséges eszközök biztosíthatók. 

A program részletes kidolgozását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya végzi. 

 

13. Környezettudatos kézműves és interaktív szakkörök 

A „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik” környezet- és klímatudatosságot erősítő projekt keretében 2019 

novemberétől környezettudatos kézműves szakkört szerveztünk kőbányai alsó tagozatos 

iskolásoknak havi két alkalommal. A szakkör célja, hogy a gyermekek környezettudatos felnőttekké 

cseperedjenek, vigyázzanak a rendre, tisztaságra, értékeljék a természetes anyagokat, és amit lehet, 

hasznosítsanak a hulladékokból is. Ezzel alakíthatjuk a szemléletüket, értékrendjüket. 

Elgondolkodhatnak azon, hogy mennyi értékes dolgot dobunk ki nap mint nap ahelyett, hogy 

újrahasznosítanánk. A tematika az évszakok váltakozásához igazodik, az elkészítendő tárgyak 

meghatározásakor az ünnepek is segítségünkre vannak. Az újrahasznosított anyagok mellett nagy 

mennyiségben használunk természetben található természetes anyagokat, például terméseket, 

magokat, virágokat, köveket, homokot, földet, gyapjút, bőrt, csuhét, vesszőt. Ezeket a foglalkozások 

során kombináljuk is. A szakkörök megtartására a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központban került sor. A koronavírus-járványra tekintettel elrendelt korlátozások miatt a szakkörök 

sorozata 2020 márciusában félbeszakadt, szeptemberben, az iskolakezdést követően azonban újra 

töretlen lelkesedéssel vettek részt a gyerekek a foglalkozásokon. A novemberi korlátozások ismét 

kényszerszünetre ítélték a szakkör hagyományos foglalkozásait, az az online térben folytatódott, 

2020 decemberében és 2021 márciusában két-két foglalkozás rögzítésre került, melyet a Zöld 

Kőbánya aloldalon, a Kőbányai Hírek facebook oldalán, valamint az oktatási és nevelési 

intézményeknek kiküldött körlevél útján juttattunk el az érdeklődőknek.  

Amint a járványhelyzet miatt elrendelt szigorítások feloldásra kerülnek, a szakkör folytatódik a 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban heti rendszerességgel.  

A szakkörökhöz szükséges forrást a KEHOP 1.2.1 pályázaton elnyert forrásból biztosítjuk. A 

programok szervezési feladatait a Jegyzői Főosztály látja el. 

 

A gyermekek érdeklődésének felkeltése érdekében a szemléletformálás részeként mini 

meteorológiai állomások kihelyezését javasolom egyes kőbányai intézmények udvarára. Az 

állomások által szolgáltatott információk jól használhatók a környezetismeret- és földrajzórákon, a 

gyerekek által rögzített adatok, az azokból levonható következtetések hozzájárulhatnak a tananyag 

elsajátításához.  2021-ben a program előkészítése történik, megkezdődik az intézmények körében az 

igényfelmérés, a szükséges eszközök meghatározása, a beszerzés előkészítése. A meteorológiai 

állomások kihelyezésére 2022-től kerülhet majd sor ütemezetten. 

A program részleteinek kidolgozását és lebonyolítását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 

Osztálya végzi. 
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14. 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 program folytatásaként – amennyiben a 

járványhelyzet engedi – egy-egy helyszín közelében lévő intézmény részvételére számítva, illetve 

csapatépítő jelleggel helyi cégek, kollektívák számára is lehetőséget adva, egy-egy 

mikrokörnyezetet színesítünk. A program a lakosság körében is meghirdetésre kerül annak 

érdekében, hogy a tenni akaró magánszemély is be tudjon csatlakozni a munkába.  

A program részletes kidolgozását és lebonyolítását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya 

végzi.  

 

15. Virágos Magyarország és „Legszebb konyhakert” program 

 

Az országosan meghirdetett programokhoz az Önkormányzat már hagyományosnak tekinthető 

módon csatlakozott évről évre. A 2020. évi akciók elmaradása után idén ismét javasolom a 

programokhoz történő csatlakozást és a „Legszebb konyhakert” verseny meghirdetését Kőbányán. 

A versenyre jelentkezés és az elbírálás a járványhelyzettől függően az online térben is 

megvalósulhat. 

A Virágos Magyarország verseny 2020-ban csak a lakosságot szólította meg, akkor a felhívást az 

Önkormányzat honlapján közzétettük. A 2021. évi országos verseny meghirdetése esetén ismét 

lehetőséget kaphat az Önkormányzat a bemutatkozásra, a versenyben való részvételre.  

A programokhoz történő csatlakozás előkészítését a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya 

végzi. 

 

16. Környezetvédelmi Világnap és műanyagmentes július  

 

Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ezen a napon szerte a világon számos olyan program 

megtartására kerül sor, melyek elsődleges célja a figyelem ráirányítása a környezetvédelem 

fontosságára. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan kerülhet sor a szemét 

mennyiségének csökkentése érdekében többször használatos eszközök (pl. kulacsok, bevásárló- 

vagy zöldséges táskák stb.) kiosztására élelmiszerboltok közelében, piacokon. A témához 

kapcsolódó online kihívás szervezésére kerülhet sor a kőbányai lakosok, intézmények, 

vállalkozások számára. 

Javasolom a műanyagmentes július meghirdetését is, mely program célja, hogy ösztönözze a 

lakosságot arra, hogy egy hónapig törekedjen arra, hogy műanyagmentesen éljen, illetve ne 

termeljen műanyag hulladékot. 

A programok részletes kidolgozását a Jegyzői Főosztály végzi. 

 

17. „Bringázz a munkába!” és „Kerékpárosbarát munkahely” programok 

 

A „Bringázz a munkába!” kampányt a Magyar Kerékpárosklub indította az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium és az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos támogatásával. A 

mindennapi munkába biciklizést népszerűsítő kampány célja, hogy minél többen kipróbálják, 

mennyivel egyszerűbb, olcsóbb, egészségesebb és környezetkímélőbb kerékpárral a munkába járni. 

A tavaszi kampányt május hónapban, az őszit pedig szeptember hónapban hirdetik meg. A 

kihívásban 2-4 fős csapatok vehetnek részt. Ezt a programot javaslom Kőbányán is népszerűsíteni a 

helyi médiában, az Önkormányzat honlapján és egyéb fórumokon. A programban már több éve 

résztvevő kőbányai csoportok, vállalkozások részére javasolom a „Kőbányai Zöld Kerék” díj 

alapítását. 

Az Önkormányzat 2020-ban a megyei jogú városok és fővárosi kerületek kategóriában 

kategóriagyőztesként elnyerte a megtisztelő Kerékpárosbarát Település címet. Javaslom, hogy a 
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bringás kőbányaiak kerékpározását elősegítő műszaki eszközök (kerékpártámaszok, kerékpáros 

hulladékgyűjtők, zárható kerékpártárolók stb.) telepítésére vonatkozó igény felmérése 2021-ben 

kezdődjék meg, mely alapján 2022-ben a közterületi fejlesztés megvalósítható. 

Javasolom továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal – amennyiben meghirdetésre kerül – 2021-ben 

pályázzon a Kerékpárosbarát Munkahely címre. Ehhez az idei költségvetés a munkahelyi feladatok 

ellátásához elektromos kerékpárok vásárlására forrást biztosít. 

A programok részleteinek kidolgozását, lebonyolítását a Jegyzői Főosztály végzi. 

 

18. Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap 

 

Az elmúlt néhány évben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület szervezésében zajlott az Európai 

Mobilitási Hét és az Autómentes Nap kőbányai programsorozata. Az Önkormányzat az országos, 

illetve európai programhoz történő csatlakozás adminisztratív feladatait látja el, ezt 2021-ben is 

javasolom folytatni. 

A programhoz történő csatlakozással kapcsolatos feladatokat a Jegyzői Főosztály 

Városüzemeltetési Osztálya végzi. 

 

19. Állatok világnapja 

 

Az Állatok világnapja (október 4.) alkalmából a felelős állattartással kapcsolatos előadás és 

tájékoztató szóróanyagok készítését tervezzük, illetve az országos járványügyi helyzettől függően 

online vagy személyes részvételű további programok szervezését pl. „Kőbánya legszebb kedvence” 

bemutatását.  

A programok részletes kidolgozását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya végzi.  

 

20. Kisállat-ivartalanítási akció 

 

A 2020. évben az Önkormányzat a kerületi lakosok számára a kutyák, macskák, igény esetén 

baknyulak ingyenes ivartalanításának lehetőségét biztosította nagy sikerrel. Az akció folytatásával a 

felelős állattartás, a felesleges szaporulat elkerülése fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Az akcióban négy kerületi és két szomszédos kerületben tevékenykedő állatorvos vesz részt, akik az 

Önkormányzattal megkötött szerződésben rögzített kereteknek megfelelően látják el a feladatot. 

Tekintettel az akció sikerére annak 2021-ben történő folytatását javasolom azzal, hogy a nyulak 

ivartalanításával kapcsolatos nehézségek miatt a programban való részvételük felülvizsgálata 

indokolt. Az akcióval kapcsolatos koordinációs feladatot a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 

Osztálya látja el. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A programok és akciók meghirdetése Kőbánya tiszta és rendezett városképi megjelenését, az itt 

élők, dolgozók környezetvédelmi szemléletformálását interaktív módon segíti elő. Az intézmények, 

vállalkozások, lakosok tevékeny bevonása hozzájárul mind a környezettudatos neveléshez, mind 

pedig a kulturált környezet, a környezetvédelem iránti igény fokozásához. A növények ültetése, az 

intézményi és lakókörnyezet virágosítása, a növények gondozása az esztétikus környezet 

kialakításán kívül a környezetért való felelősséget is erősíti. Az új programelemekkel a 

környezettudatosság és szemlélet szélesítését, a programválaszték bővítésével az aktivitás növelését 

kívánjuk elérni. Az állatok ivartalanítási programja a felelős állattartás elősegítését és a kóbor 

állatok számának csökkentését segíti elő. 
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III. A végrehajtás feltételei 

 

A környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciók programjaihoz a Budapest Főváros 

X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában összesen nettó 25 532 638 Ft összeg biztosított, 

amelyet a  Széchenyi 2020 – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az 

Önkormányzat által a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálásra kiírt KEHOP 1.2.1 pályázaton elnyert, 100%-os intenzitású támogatású „Zöld 

Kőbánya – Rajtad múlik” projekt keretében felhasználható forrás egészít ki. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

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

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

 

 Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2021. (… …) határozata 

a 2021. évben tervezett környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciókról 

 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évre a 

következő környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciók megszervezését rendeli el:  

a) kerülettakarítási akciók, 

b) „Fogadj örökbe egy fát!”, 

c) „Adj örökbe egy fát!”, 

d) ökoágyások kialakítása – vadvirágos, biodiverz rétek a parkokban, 

e) tanösvényséták, 

f) „Fogadj örökbe egy játszóteret!”, 

g) „Virágot a szemét helyére!”, 

h) Kőbányai komposztálási program; zöldhulladék- és csapadékvízgyűjtés, 

i) „Tiszta udvar, rendes ház”, Tiszta, rendezett Kőbányáért”, „Virágos Kőbányáért”, 

j) „Önnek is szeretnék adni virágot”, 

k) „Virágos Társasház”, 

l) Madarak és fák napja, 

m) „Madárbarát kert”, 

n) környezettudatos kézműves és interaktív szakkörök, 

o) Színes Kőbánya, 

p) Virágos Magyarország és „Legszebb konyhakert”, 

q) Műanyagmentes július, 

r) „Bringázz a munkába!” és „Kerékpárosbarát munkahely”, 

s) Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap, 

t) Állatok világnapja, 

u) kisállat-ivartalanítási akció. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részletes programokat dolgoztassa ki, és 

gondoskodjék a programok Kőbányai Önkormányzat honlapján történő meghirdetéséről, a pályázati 

felhívások közzétételéről, továbbá a programok lebonyolításáról. 

 

Határidő:   2021. december 20.     

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

 a Kőkert Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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