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1. Együttműködés a 
Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatósággal 

2.000 2.000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával 
(DINPI) a következő programokat 
tartalmazza az együttműködés: özönfajok 
irtása és élőhelyek gondozása a 
Természetvédelmi Területen, illetve a 
Sashegyi Látogatóközpont és tanösvény 
térítésmentes megtekintésének biztosítása 
kerületi tanulók, és óvodáscsoportok 
részére (414 fő részvételével). A DINPI a 
kerületi lakosság részére is biztosít 
térítésmentes látogatási lehetőséget. 
Sas-hegy Barát Kert pályázat szakmai 
vezetése, 2016-ban három Sas-hegy Barát 
Kert cím átadása. 

2. Madárbarát Kerület 
Program 

2.000 2.000 A nevelési és oktatási intézményekbe 
szervezett madárbarát foglalkozások, 
előadások a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságának szakmai 
közreműködésével (madárismereti 
program és saját madáretető illetve 
madárodú készítése, gyerekek és 
szüleik/nagyszüleik bevonásával). 
2016-ban 2412 fő óvodás gyermek vett 
részt a foglalkozásokon. 

3. Jeles Napok 7.354 5.875 Föld Napja, Madarak és Fák Napja, 
Állatok Világnapja és Kerület Napja 
alkalmából kerületi rendezvények 
megrendezése, kerületi túranapok 
támogatása (pl. Diákolimpia Túra Nap 
Kamaraerdőn, Föld napi Túra a 
Sas-hegyen). 



 

4. Klímabarát 
Települések 
Szövetsége 
Egyesületi tagdíj 

400 400 Az éves tagdíj befizetése.  

5. Közösségi kert 
kialakítása és 
meglévők 
karbantartása 

10.000 10.000 Hengermalom utcában Közösségi Kert 
létrehozása a 3969/20 hrsz-ú közterület 
470 m2-es részén (tervezés, kivitelezés). 
32 db emelt ágyás kialakítása és 2016 
őszén történő átadása a kertművelők 
részére. 

6. Komposztálás 
elősegítése 

4.000 3.953 XI. kerületi lakosoknak komposztáló keret 
térítésmentes biztosítása. 2016-ban 987 db 
fából készült keret került kiosztásra. 

7. SEAP (Fenntartható 
Energia 
Akcióprogram) 
elkészíttetése 

4.000 2.350 Szakmai összefoglaló dokumentum 
készült.  

8. Újbuda értékei 
kiadvány negyedik 
része 

3.000 3.000 Az Újbuda értékei sorozat negyedik része 
“A Gellérhegy - természet és történelem a 
budai pesten” címmel elkészült, a 
kiadvány a Gellérthegy természeti értékeit, 
történelmét és érdekességeit dolgozza fel.  
5200 példányban készült, eljuttattuk a 
közösségi házakba, kulturális 
központokba, az Újbudai Szenior 
Programközpontba, oktatási és nevelési 
intézmények vezetőihez, önkormányzati 
képviselőknek, és minden érdeklődőnek.  

9. "Zöld sziget" 
pályázat 

3.000 736 8 társasház zöldterület-fejlesztését 
támogatta az Önkormányzat a keretből 
(társasházi kertek, előkertek és 
belsőudvarok szépítése). 

10. Kamaraerdei 
tanösvény fenntartása 

1.000 408 Megrongált táblák cseréje, eltűnt táblák 
pótlása, felfestések javítása megtörtént a 
tanösvényen. 

11. Kilátó építése 
Kamaraerdőn 

3.000 0 A kilátó tervezése kapcsán szükséges a 
terület tulajdonosának és 
vagyonkezelőjének az együttműködése 
(Pilisi Parkerdő Zrt., Honvédelmi 
Minisztérium); a tervezés 2017-ben 
kezdődhet.  



12. Szelektív szigetekkel 
összefüggő építési és 
fenntartási munkák 

5.000 4.240 A szelektív szigetek számának 
csökkenésével megnövekedett a forgalom 
a megmaradt szelektív szigetek körül, ezért 
szükséges a heti rendszeres és eseti 
takarítás az Újbuda Prizma Kft.-vel, 
amelyet erről a sorról finanszíroz az 
Önkormányzat. 

13. Gyalogosbarát 
fejlesztések, a 
gyalogos közlekedés 
népszerűsítése 

8.000 8.000 Kerékpáros és biztonságos közlekedéshez 
kapcsolódó fejlesztések.  
 

14. Kerékpártámaszok 
intézményekben 

3.000 3.000 A GAMESZ-szel együttműködésben, 
általuk ütemezetten kerülnek az 
intézményekbe a kerékpártámaszok. 

15. Kerékpár 
Regisztrációs 
Program 

500 0 A XI. kerületi Rendőrkapítánysággal 
felvettük a kapcsolatot, az egyeztetés után 
azt az értesítést kaptuk, hogy az ORFK 
indít egy országos programot rá, így a 
kerület külön ne indítson. 

16. Környezeti nevelési 
programok 
óvodákban, 
iskolákban 

10.640 10.640 Újbuda Környezettudatos Óvodája 2016 
díjazása (2.950.000,- Ft), az Újbuda 
Környezettudatos Óvodája/Bölcsődéje 
2017 program előfinanszírozása (óvodák: 
3.260.000,- Ft, bölcsődék: 900.000,- Ft). 
Zöld és Örökös Zöld Óvoda címet kapott 
óvodák díjazása (1.500.000,- Ft). Szakmai 
továbbképzések finanszírozása 
(2.029.800,- Ft) 
Résztvevő óvodások száma: 3994 fő, a 
bölcsődék gyerekszáma 834. 

17. Együttműködés a 
kerületi 
egyetemekkel 
(ELTE, BME, BCE) 

1.000 1.000 Sas-hegy Barát Mintakert kialakításának 
tervezése. 

18. Borítottsági térkép 
készítése egyetemi 
hallgatók 
bevonásával 

2.000 2.000 Szakirányos hallgatók bevonásával a 
kerületi borítottsági térkép (bálványfák, 
elhagyott hulladék, parlagfű felmérése) 
Kelenföld és Albertfalva városrészeknek a 
Rákóczi-híd, a Duna, a kerülethatár, a 
vasút, a Sárbogárdi út és a Dombóvári út 
által határolt, egybefüggő részére 
elkészült. 

19. Együttműködés a 2.500 2.500 Özönfajokkal borított terület átalakítása 



Pilisi Parkerdő 
Zrt.-vel 

Kamaraerdőn, mintegy 2-3 ezer bálványfát 
és kb. tízezer közepes méretű csemetét 
valamint kisméretű sarjból százezres 
nagyságrendnyit kezeltek. 

20. Zöldfelület kezelés – 
bálványfa-mentesítés 
az intézményeinknél 

2.000 1.991 A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
szakemberei 58 önkormányzati fenntartású 
intézmény kertjében azoknak a 
bálványfa-sarjaknak és faegyedeknek a 
vegyszeres kezelését végezték el, 
amelyeknek a törzskörmérete kisebb 30 
cm-nél. 

21. 60+ résztvevőinek 
környezetvédelmi 
szemléletformálása, 
programok 
koordinálása 

1.000 1.000 A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósággal együttműködésben folyik a 
60+ program környezetvédelmi 
alprogramja. A megtartott előadásokon és 
kirándulásokon 2016-ban összesen 502 fő 
vett részt. 

22. Intézményi zöldfalak 15.000 15.000 Zöldfalak létesítése az Észak-Kelenföldi 
Óvodában (Tétényi 46-48), 
Szentimrevárosi Óvodában (Badacsonyi 
20-22). 

23. Perlátorok 
karbantartása az 
összes intézményben 
2016-2018 között 

1.000 1.000 Karbantartási munkák elvégzése. 

24.  Geotermikus 
energiakapacitás 
felmérése a 
kerületben 

5.000 1.245 Hévízföldtani tanulmány elkészíttetése. 

25. Az önkormányzati 
tulajdonban lévő 
ingatlanok 
hulladékmentesítése 

6.000 6.000 Folyamatosan történik az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok hulladék-mentesítése 
az Újbuda Prizma Kft.-vel kötött 
keretszerződés alapján. A munkákat a 
Vagyongazdálkodási Osztálya koordinálja. 

26. Kiemelt zöldterületi 
fejlesztések 

46.000 46.000 - Tétényi úti zöldsáv rekonstrukciója, 
környezetrendezési munkák elvégzése  
- Kondorosi út középső zöldsáv 
rekonstrukció 
- Újbuda közterületén a Bártfai utcában és 
további közterületeken növényágy 
kialakítása. 

Összesen: 148.400 134.336  
 


