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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) 

bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

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

Képviselő-testület) a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény 

elismerésére] 

„e) Madárbarát kert” 

(elismerést alapít.) 

2. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a a 

következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A Madárbarát kert elismerés annak a természetes személynek vagy szervezetnek adományozható, 

aki az énekesmadarak számára fészkelőhely biztosításáról, az énekesmadarak rendszeres itatásáról, 

téli etetéséről legalább egy éve folyamatosan gondoskodik, és a kertben fészkelő vagy megjelenő 

madarakról évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt.” 

3. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet a következő 

12/A. §-sal egészül ki: 

„12/A. § 

(1) A Madárbarát kert elismeréssel adományozott emléktábla 31-szer 21 centiméter méretű porcelán, 

rajta felül Kőbánya logója, alatta „Kőbánya” felirat, középen a „Madárbarát kert” felirat, alul 

Kőbánya címere, valamint az adományozás évszáma látható. 

(2) Az emléktábla egy elismert személynek vagy szervezetnek egy alkalommal adományozható, és 

az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.” 
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4. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A pályázat benyújtásának feltételeit, a megvalósítás szabályait, valamint az elbírálás rendjét a 

polgármester határozza meg. A pályázat a keretösszeg erejéig ismételten kiírható.” 

5. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A nyilvántartásba vett pályázatok alapján a támogatásról a polgármester dönt. ” 

6. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„17. § 

A pályázat eredményessége, illetve a támogatás összege a pályázat értékelése alapján egyedi 

elbírálással kerül meghatározásra a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg 

figyelembevételével. A polgármester a pályázat egyedi értékelése során kiemelten veszi figyelembe 

a pályázati program településképi jelentőségét, valamint a pályázatban vállalt közösségi 

programelemeket. A támogatás összege az igényelt összegnél alacsonyabb mértékben is 

megállapítható.” 

7. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) és (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A támogatással megvalósított előkertet a pályázó köteles a kivitelezési munkálatok lezárását 

követő 24 hónapig (a továbbiakban: fenntartási időszak) saját költségén fenntartani. 

(2) A fenntartási időszakban a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

teljesítését.” 

8. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „Kőbányáért” szövegrész helyébe a „Kőbányáért, valamint” 

szöveg, 

b) 1. § (2) bekezdésében a „-d” szövegrész helyébe az „-e” szöveg, 

c) 2. alcím címében a „valamint a Virágos Kőbányáért” szövegrész helyébe az „a Virágos 

Kőbányáért, valamint a Madárbarát kert” szöveg, 

d) 9. § (1) bekezdésében a „valamint a Virágos Kőbányáért” szövegrész helyébe az „a Virágos 

Kőbányáért, valamint a Madárbarát kert” szöveg, 

e) 9. § (2) bekezdésében az „Az elismerés” szövegrész helyébe az „A Tiszta udvar, rendes ház, a 

Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint a Virágos Kőbányáért elismerés” szöveg, 
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f) 9. § (3) bekezdésében a „valamint a Tiszta, rendezett Kőbányáért elismeréssel az épület falára” 

szövegrész helyébe az „a Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint a Madárbarát kert elismeréssel 

falra” szöveg, 

g) 13/A. § (1) bekezdésében az „és a Tiszta, rendezett Kőbányáért” szövegrész helyébe az „ , a 

Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint a Madárbarát kert” szöveg, 

h) II. Fejezet címében az „egységes arculatú kialakításához” szövegrész helyébe a „szépítéséhez” 

szöveg, 

i) 14. § (1) bekezdésében az „egységes arculatú kialakításához” szövegrész helyébe a 

„szépítéséhez” szöveg, 

j) 15. § (1) bekezdésében az „50%-a” szövegrész helyébe a „80%-a” szöveg, 

k) 18. § c) pontjában az „50%-ánál” szövegrész helyébe a „80%-ánál” szöveg, 

lép. 

9. § 

Hatályát veszti a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

1. § (1) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész. 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

polgármester 

Dr. Szabó Krisztán 

jegyző 
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Általános indokolás 

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

közigazgatási területe környezetének szépítését célzó egyes jogintézményeket, programokat és 

elismeréseket a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. Az aktuális éves környezetvédelmi szemléletformáló és 

kerületszépítő akciókról az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz. Az Önkormányzat 

kerületszépítő tevékenységeinek bővítésével, illetve továbbfejlesztésével összhangban javasolt a 

Rendelet részbeni felülvizsgálata. 

Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz  

Kőbánya környezetének szépítése, a környezettudatos szemléletmód erősítése jegyében 

javasolom az adományozható elismerések körének bővítését a „Madárbarát kert” elismeréssel. 

Az elismerés célja, hogy a városból egyre inkább eltűnő énekesmadarak számára fészkelőhelyet 

biztosító, valamint a madarak rendszeres itatásáról, téli etetéséről gondoskodó magánszemélyek 

erőfeszítéseit elismerjük. Az elismeréshez kapcsolódik az Önkormányzat által meghirdetett akció, 

melynek keretében a résztvevőknek fészkeket, odúkat, fecskepelenkát és etetőt biztosítottunk. 

Az elismerés adományozásának feltétele, hogy a magánszemély legalább egy éve gondoskodjék a 

madarakról, és erről tájékoztatást nyújtson a Polgármesteri Hivatalnak. 

A „Madárbarát kert” címmel járó tábla megjelenése hasonló a „Tiszta udvar, rendes ház” táblához. 

A 4–6. §-hoz  

A 2014 óta a rendeletben rögzített, a lakóközösségek előkertjeinek fejlesztését szolgáló pályázatra 

vonatkozó rendelkezések módosítását javasolom annak érdekében, hogy az erre a célra 

rendelkezésre álló forrás hatékonyabb felhasználása biztosítható legyen. A javasolt 

szabályozásnak megfelelően ezért a pályázati programok településképi jelentőségének és a vállalt 

közösségi programelemeknek a középpontba helyezésével a polgármester dönt a pályázatok 

támogathatóságáról.  

A 7–9. §-hoz  

A sikeres pályázó a támogatási szerződés aláírásával a jelenleg hatályos öt év helyett 24 hónapig 

vállalja a beruházás fenntartását. A fenntartási időintervallum csökkentése ösztönözni kívánja a 

lakóközösségeket a pályázat benyújtására, az előkertek szépítésével kapcsolatos önkormányzati 

célkitűzések megvalósítására. 

A támogatási intenzitás 50%-ról 80%-ra történő emelése szintén a pályázati hajlandóság növelését 

célozza.  

A 8. és 9. § tartalmazza a Rendelet módosításához kapcsolódó kisebb szövegpontosításokat. 

A 10. §-hoz  

A rendelet végrehajtása felkészülési időt nem igényel, ezért javasolom annak kihirdetését követő 

napon történő hatályba léptetését. 


