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kapcsolatos tájékoztatás) 

 

1. Együttműködés a 
Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatósággal 

5.000 2.600 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 (857 fő részvételével). A DINPI a 
kerületi lakosság részére is biztosít 
térítésmentes látogatási lehetőségeket. 
Sas-hegy Barát Kert pályázat szakmai 
vezetése. 

2. Madárbarát Kerület 
Program 

2.000 2.000 A nevelési és oktatási intézményekben 
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). 
2018-ban 1.100 fő óvodás gyermek vett 
részt a foglalkozásokon. 

3. Jeles Napok 10.000 9.209 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 Túrák a 
Sas-hegyen). 
 



4. Klímabarát 
Települések 
Szövetsége 
Egyesületi tagdíj 

400 400 Az éves tagdíj befizetése. 

5. Komposztálás 
elősegítése 

2.500 2.411 XI. kerületi lakosoknak komposztáló keret 
térítésmentes biztosítása. 2018-ban 744 db 
fából készült keret került kiosztásra. 

6. Újbuda értékei 
kiadvány  

5.000 1.265 Az Újbuda értékei sorozat második 
részének (Újbuda természeti értékei) 
újranyomása megtörtént. A füzetsorozat 
hatodik részének előkészítése történik, a 
levéltári anyag gyűjtése átadásra került.  

7. "Zöld sziget" 
pályázat 

3.100 2.797 25 (6 tavaszi + 19 őszi) pályázó társasház 
zöldterület-fejlesztését támogatta 2018-ban 
az Önkormányzat a keretből (társasházi 
kertek, előkertek és belső udvarok 
szépítése). 

8. Kamaraerdei 
tanösvény fenntartása 

1.000 724 Megrongált táblák cseréje, eltűnt táblák 
pótlása, felfestések javítása történt a 
tanösvényen. 

9. Kilátó építése 
Kamaraerdőn 

1.000 0 A kilátó kivitelezéséhez a korábbi     
elhanyagolt szerkezet elbontása szükséges. 
A betervezett összeg átcsoportosításra    
került tekintettel arra, hogy nem született      
megállapodás a Pilisi Parkerdővel a     
témában a tulajdonosi viszonyok miatt. 

10. Szelektív szigetekkel 
összefüggő építési és 
fenntartási munkák 

8.700 8.700 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. A hulladéklerakási díj 
emelkedésével párhuzamosan ezen soron a 
kiadás jelentősen megnőtt.  

11. Kerékpártámaszok az 
intézményekben 
(óvodákban) 

3.000 3.000 GAMESZ a felmerült igények alapján 
fokozatosan fejleszti az óvodákban a 
kerékpártámaszokat, mind a pedagógusok, 
mind a gyermekek részére.  
 



12. Környezeti nevelési 
programok 
óvodákban, 
iskolákban, 
bölcsödékben 

12.000 8.200 Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 
díjazása (3.010.000,- Ft), az Újbuda 
Környezettudatos Óvodája/Bölcsődéje 
2019 program előfinanszírozása (óvodák: 
3.300.000,- Ft, bölcsődék: 990.000,- Ft). 
Szakmai továbbképzések finanszírozása 
(900.000,- Ft 
Résztvevő óvodások száma: 3.876 fő, a 
bölcsődék gyerekszáma 844 fő. 
A „Zöld Óvoda” díjak átadása a 
minisztériumi értékelés elhúzódása miatt a 
2019. évre tolódott. 

13. Környezetbarát 
tisztítószerek az 
óvodákban 

4.270 4.053 Folytattuk a 2017-ben megkezdett 
önkormányzat fenntartású óvodákban a 
környezetkímélő tisztítószerek bevezetését. 
A programot elkezdtük a bölcsődéknél is. 

14. Mezítlábas parkok 
bölcsödei, óvodai 
kiépítése 

1.500 0 Az óvodák és a bölcsődék nem kértek 
támogatást mezítlábas parkok 
megépítésére. 

15. Bölcsödei, óvodai 
környezeti neveléssel 
kapcsolatos 
szakirodalom 
fejlesztése 

1.500 1.500 A bölcsődei és az óvodai környezeti 
neveléssel kapcsolatos szakirodalom 
fejlesztése a környezeti nevelési szakértők 
által összeállított szakkönyvlista alapján 
(bölcsődék 600.000 Ft, óvodák 900.000 
Ft). 

16. Kamaraerdei 
szakvezetés a kerület 
óvodái részére 

1.000 996 Szakvezetés biztosítása 28 alkalommal 
óvodai csoportok részére. Minden 
alkalommal 20-30 kerületi óvodás vesz 
részt a programon. 

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

2.000 1.000 Szerződést kötöttük az egyedi tájértékek 
felmérésének folytatására. A felmérés 
harmadik üteme Budapest XI. Kerület 
Kamaraerdő, Kőérberek, Péterhegy és 
Kelenvölgy városrészek területére készül el 
2019-ben. 

18. Együttműködés a 
Pilisi Parkerdő 
Zrt.-vel 

2.000 2.000 Özönfajokkal borított terület átalakítása 
céljából Kamaraerdőn, mintegy 2-3 ezer 
bálványfát és kb. tízezer közepes méretű 
csemetét valamint kisméretű sarjból 
százezres nagyságrendnyit kezeltek. 
 



19. Zöldfelület kezelés – 
bálványfa-mentesítés 
intézményeinknél és 
a közterületeinknél 

2.000 0 A korábbi szerződés terhére folytatódott a 
program szakmai megvalósítása. Az összeg 
átcsoportosításra került. 

20. 60+ résztvevőinek 
környezetvédelmi 
szemléletformálása, 
programok 
koordinálása 

1.000 1.000 A DINPI havonta tartott természetvédelmi, 
környezetvédelmi témájú előadásokat és 
terepi sétákat, kirándulásokat, valamint egy 
szemléletformáló vetélkedőt. A 
programsorozat sikeresen zajlott le, 412 fő 
vett részt rajtuk. 

21. Lakossági 
környezettudatos 
szemléletformálás 
civil szervezetekkel 
együttműködve 

2.000 2.000 Folytattuk a sikeres „Újbudai séták” 
programsorozatot a Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesülettel (450.000,- Ft) és az 
óvodai dolgozók környezettudatos 
szemléletformálása céljából 
előadássorozatot szerveztünk minden 
óvodai feladatellátási helyen a HUMUSZ 
Szövetséggel együttműködve (1.550.000,- 
Ft). 

22. Intézményi zöldfalak 11.800 11.742 A 2015-ben elindított beltéri zöldfalak 
kialakítása folytatódott az intézményekben, 
a Gazdagréti Óvodában és a 
Szentimrevárosi Óvoda Alsóhegy utcai 
telephelyén. 

23. Az önkormányzati 
tulajdonban lévő 
ingatlanok 
hulladékmentesítése 

5.000 5.000 Folyamatosan történik az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok hulladékmentesítése 
az Újbuda Prizma Kft.-vel kötött 
keretszerződés alapján. A munkákat a 
Vagyongazdálkodási Osztálya koordinálja. 

24. Keserűvíz-telep 
monitoring 
(2018-2019 évekre) 

1.630 1.630 Kötelező feladat ellátása a 
keserűvíz-telepek kútjainak ellenőrzése. 

25. Sas-hegy Barát 
Mintakert kialakítása 

0 0 Szakmai egyeztetések zajlottak a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársaival, az összeg átcsoportosításra 
került. 
 
 



26. Legszebb Konyhakert 
pályázat díjazása 

250 146 Újbuda Önkormányzata negyedik 
alkalommal csatlakozott az országos 
programhoz, ismét gyönyörű kerteket 
csodálhattunk meg a jelentkezők 
jóvoltából.  

Összesen: 89.650 72.373  
 


