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.../2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy 

1. megállapítja, hogy a klímavészhelyzet     
bekövetkezett; 

2. megállapítja, hogy a klímaváltozást globális      
folyamatok váltják ki, melyekre Újbuda     
lakosságának és döntéshozóinak kevés hatása     
van, viszont nemkívánatos hatásai (pl.     
hőhullámok, viharok, árvizek és villámárvizek)     
ellen helyben kell elkezdeni a védekezést; 

3. a fenti megállapítások alapján Újbuda      
Önkormányzata és intézményei 

a) ösztönzik (pl. támogatásokkal és    
adókedvezményekkel) a helyi gazdaság    
átállítását ún. körforgásos gazdasággá,    
amelyben melléktermék és veszélyes    
kibocsátás nem keletkezik; 

b) támogatják Magyarország Kormányát és    
Országgyűlését minden olyan   
tevékenységben, melynek célja a    
nemzetgazdaság mielőbbi  
karbon-semlegességének elérése; 

c) arra törekednek, hogy 100%-ban    
megújuló energiaforrások használatára   
térjenek át minden intézményben, ahol     
ez technikailag kivitelezhető és    
gazdaságosan megvalósítható akár hosszú    
távú megtérülés árán is; 

d) intézkedési tervet készítenek 

- a gyakoribb és hosszabb    
hőhullámokkal összefüggő,  



egészségkárosodások, idő előtti   
halálozás megelőzése, 

- a komoly anyagi károkat okozó     
rendkívüli időjárási körülmények   
(árvizek, felhőszakadások,  
épületkárok stb.) kezelése, 

- a klímaváltozás által okozott    
közegészségre, 
élelmiszerbiztonságra, 
közszolgáltatások minőségére  
veszélyes események megelőzése,   
megfékezése  

érdekében; 

e) a zöldfelületek sokkal körültekintőbb    
fenntartásával (pl. a nyári öntözési     
gyakorlat felülvizsgálatával, utólagos   
drain csövezésekkel) új belvárosi fák,     
fasorok telepítésével, árnyékolással,   
csökkentik a hőhullámok és a városi      
légszennyezés káros hatásait; 

f) az önkormányzat kommunikációs   
felületein felhívják a lakosok figyelmét,     
miként tudnak egyénileg és csoportosan     
alkalmazkodni a klímaváltozás   
hatásaihoz és mik azok a felelős      
intézkedések, amiket meg kellene tenniük     
ezen túlmenően; 

g) a kerület nyílt ötletpályázatot hirdet arra      
vonatkozóan, hogy a helyi üvegházhatású     
gázkibocsátást is drasztikusan   
csökkenteni tudjuk kerületi, vagy    
budapesti szinten; 

4. Önkormányzatunk és intézményei a 2020-as      
költségvetési évtől kezdve 



a) a határozat 3. pontjában vállaltak     
fedezetére külön költségvetési keretet    
biztosít; 

b) semmilyen költségvetési forrást nem    
használ fel olyan célokra, amelyek a 3.       
pontban vállaltak elérését megnehezítik,    
különösen a 10 évesnél idősebb,     
egészséges fák kivágását, függetlenül    
azok fajtájától; 

c) minden fejlesztési projekt elfogadásakor    
figyelembe veszi a klímaadaptációs    
célokat; 

d) minden közbeszerzési kiírásban elvárja,    
hogy az ajánlattevők az Önkormányzat     
klímastratégiájával tisztában legyenek, és    
szerződésben vállalják, hogy az abban     
megfogalmazott elvárásoknak eleget   
tesznek; 

5. felkéri a megbízott vállalkozó képviselőjét,      
hogy a jelen határozat megállapításait és      
vállalásait, valamint a későbbiekben készülő     
Intézkedési Terveket Újbuda készülő    
Fenntartható Klíma és Energia    
Akciótervébe építse be. 

Határidő: 1-2. pont: 2019. október 1. 

3. pont: folyamatos 

4-5. pont: 2020. március 1. 

Felelős: 1-2. pont: dr. Hoffmann Tamás 
               polgármester 

3-5. pont: dr. Hoffmann Tamás 
polgármester és Vargáné dr. Kremzner 
Zsuzsanna  jegyző 

 


