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I. Tartalmi összefoglaló 

 

Kőbánya környezeti állapotának felmérése, valamint értékelése, a környezeti problémák 

súlyosságának mérlegelése, beavatkozási javaslatok és programfeladatok kitűzése eredményeként a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi 

Programja a 2015-2019. évekre című dokumentum jóváhagyásáról szóló 542/2014. (XII. 18.) 

KÖKT határozatával elfogadta a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Környezetvédelmi Programja a 2015–2019. évekre” című dokumentumot (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Program). 

 

A Környezetvédelmi Program a kerület adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni 

fejlődési igényeit, a kötelezettségeket is figyelembe véve meghatározza a kerület környezeti céljait 

és az elérésükhöz szükséges eszközöket. 

 

A Környezetvédelmi Program „6. Környezetvédelmi Program (2015–2019.) pontjainak 

összefoglalása, intézkedési terv” fejezetében foglalt rövidtávú feladatok figyelembevételével 

készült el a 2019. évre vonatkozó feladatokat tartalmazó intézkedési terv, amelyet a Képviselő-

testület a Környezetvédelmi Program 2018. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2019. évi 

Intézkedési Tervéről szóló 70/2019. (III. 21.) KÖKT határozatában elfogadott. 

 

A Főépítészi Osztály, a Városüzemeltetési Osztály, a Humánszolgáltatási Főosztály, a Kőbányai 

Közterület-felügyelet, a Hatósági Főosztály, a Kőkert Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 

továbbá Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Pilisi Parkerdő 

Zrt. adatszolgáltatásának felhasználásával elkészült a 2019. évben elvégzett feladatokról és az azok 

költségeiről szóló beszámoló, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi.  

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A 2019. évi Intézkedési Terv beszámolójában foglalt feladatok végrehajtásának eredményeként a 

kerület környezeti és esztétikai állapota javult, hozzájárult egy tisztább, élhetőbb természeti 

környezet kialakulásához. A program keretében megvalósított akciók elősegítették, hogy a kőbányai 

lakosság környezettudatos szemlélete erősödjék, hogy hétköznapi cselekvéseik során a környezeti 

hatásokat is figyelembe véve környezetkímélőbb, fenntarthatóbb megoldásokat keressenek. 

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A feladatok pénzügyi fedezetét a 2019. évi önkormányzati költségvetés biztosította. A 2019. évi 

Intézkedési Terv tartalmaz olyan feladatokat is, amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordítást. 
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IV. Döntési javaslat 

 

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

előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, 2020. április 19. 

 

 

 

 

        Radványi Gábor 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (... …) határozata 

a Környezetvédelmi Program 2019. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról  

 

 

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

Program 2019. évi Intézkedési Tervének beszámolóját elfogadja. 
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