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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 

Kőbánya Környezetvédelmi Programja a 2020-2024. évekre című dokumentum jóváhagyásáról 

szóló 158/2020. (V. 29.) polgármesteri határozattal elfogadásra került a „Kőbánya 

Környezetvédelmi Programja a 2020-2024. évekre” című dokumentum (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Program). 

 

A Környezetvédelmi Program feladata, hogy 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 „VI. Környezetvédelmi Program (2020-2024) pontjainak 

összefoglalása, intézkedési terv” fejezetében foglalt rövidtávú feladatok figyelembevételével 

készült el a 2020. évre vonatkozó feladatokat tartalmazó intézkedési terv, amely a 

Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról szóló 159/2020. (V. 

29.) polgármesteri határozattal került elfogadásra.  

 

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 2020. évben elvégzett feladatokról és az azok 

költségeiről szóló beszámoló, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A 2021. évben várható 

feladatokat tartalmazó intézkedési terv a határozattervezet 1. mellékletét képezi. Az intézkedési 

tervben szereplő valamennyi feladat a megjelölt felelősökkel való egyeztetést követően, az 

adatszolgáltatásuk alapján került összeállításra. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A 2020. évi Intézkedési Terv beszámolójában foglalt feladatok megvalósításának eredményeként a 

kerület esztétikai és környezeti állapota javult, amelyet a 2021. évi Intézkedési Tervben foglalt 

feladatok teljesítése tovább javíthat, hozzájárulhat egy fenntarthatóbb, élhetőbb természeti 

környezet kialakításához. Az elmúlt évekhez képest a 2020. évi Intézkedési Tervről szóló 

beszámolóban több olyan feladat (főként kerületszépítési akció) szerepelt, amely bár a 2020. évi 

költségvetésben szerepelt, de a kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt nem tudott megvalósulni. 
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III. A végrehajtás feltételei 

 

A 2021. évi Intézkedési Tervben költségvetési forrást igénylő feladatok esetében a pénzügyi forrás 

a 2021. évi önkormányzati költségvetésben, illetve a feladatok végrehajtásáért felelősök 

költségvetésében rendelkezésre áll. Mind az Intézkedési Terv, mind a beszámoló tartalmaz olyan 

feladatokat is, amelyek pénzügyi ráfordítást nem igényelnek. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

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

előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

        D. Kovács Róbert Antal 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

 

 

 

1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (... …) határozata 

a Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról  

és a 2021. évi Intézkedési Tervről 

 

 

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

Program 2020. évi Intézkedési Tervének beszámolóját elfogadja. 

 

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

Program 2021. évi Intézkedési Tervét az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Határidő:     2021. december 31. 

Feladatkörében érintett:   a Hatósági Főosztály vezetője 
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