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.../2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat melléklete 

Sorsz. Feladat tartalma Tervezett 
összeg (Ft) 

Megjegyzés 

1 Együttműködés a  
Duna-Ipoly Nemzeti  
Park Igazgatósággal 

3 000 000 Özönfajok irtása, Sas-hegyi   
Természetvédelmi Terület  
látogatásának biztosítása az   
intézmények számára, szelektív   
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos óvodai   
program, Sas-hegy Barát Kert    
program. 

2 Madárbarát Kerület  
Program 

1 000 000 Madárbarát óvodai programok   
szervezése a Duna-Ipoly Nemzeti Park     
Igazgatóság bevonásával 

3 Jeles Napok 10 000 000 Jeles környezetvédelmi napokhoz   
kapcsolódó programok szervezése és    
lebonyolítása, pl.: Föld napi túra, Föld      
Napja, Madarak és Fák Napja, Állatok      
világnapja, egyéb. 

4 Klímabarát 
Települések 
Szövetsége tagdíj 

400 000 Az éves tagdíj 400.000 Ft, amely a       
160/2015. (VI. 25.) XI. ÖK     
határozatnak megfelelően a   
Környezetvédelmi Alapból kerül   
finanszírozásra. 

5 Komposztálás 
elősegítése 

4 000 000 Komposztáló keretek beszerzése,   
amelyek a lakosság részére kerülnek     
kiosztásra, a biológiailag lebomló    
hulladékok kezelésének segítésére. (A    
Főváros teljes területén tilos az avar és       
a kerti hulladék égetése.) 



6 Újbuda értékei  
kiadvány 

3 000 000 A füzetsorozat új, 7. részének tartalmi      
összeállítása, grafikai tervezése és    
nyomdai kivitelezése. 

7 "Zöld sziget" pályázat 3 000 000 Környezetszépítő pályázat társasházak   
és lakóközösségek számára (előkertek,    
belső udvarok). Új zöldfelület    
kialakítása, vagy a fennálló    
felújítására, bővítésére használható   
támogatási lehetőség. 

8 Kamaraerdei 
tanösvény fenntartása 

1 000 000 A táblák és eszközök elhasználódása     
és rongálása esetén a javításra     
fordítandó összeg. 

9 Szelektív szigetekkel  
összefüggő építési és   
fenntartási munkák 

8 000 000 A szelektív hulladékgyűjtő szigetek    
környezetének takarítása, esetlegesen   
információs táblák készíttetése,   
kihelyezése és eltávolítása. 

10 Kerékpártámaszok az  
intézményekben 
(óvodákban, 
iskolákban, 
bölcsődékben) 

3 000 000 Ütemezett kihelyezés az   
intézményekhez, igény és terv szerint     
végzi a GAMESZ. 

11 Környezeti nevelési  
programok 

óvodákban, 
iskolákban, 
bölcsődékben 

10 000 000 Óvodák és bölcsődék teljes környezeti     
nevelést érintő finanszírozásának   
biztosítása, valamint az intézmények    
dolgozói szakirányú  
továbbképzésének finanszírozása a   
Humánszolgálati Igazgatósággal  
együttműködésben. Intézményi  
energiahasználat csökkentése  
(szemléletformálás, felhasznált  
energia mérése, csökkentési   
javaslatok, az intézmény érdekeltté    
tétele a csökkentésben, megújuló    
energiák használata, stb.) Motiváló    



eszközökkel, módszerekkel való   
segítségnyújtás. 

12 Környezetbarát 
tisztítószerek az  
óvodákban, 
bölcsődékben 

5 000 000 Az óvodákban a környezetbarát    
tisztítószerek bevezetésének  
befejezése és ezeknek bölcsődei    
bevezetése. 

13 Kamaraerdei 
szakvezetés a kerület   
óvodái részére 

1 000 000 Szakvezetés biztosítása, a kamaraerdei    
tanösvényre vezetett túrák szervezése    
a kerületi óvodák részére. 

14 Együttműködés a  
kerületi egyetemekkel  
(ELTE, BME, SZIE) 

2 000 000 Hallgatói ötlettervek, projektek,   
dokumentumok elkészíttetése a   
kerületi egyetemekkel  
együttműködésben. 2019-2020 évben   
a Budapesti Műszaki és    
Gazdaságtudományi Egyetem kapott   
megbízást a kerületi környezeti    
állapotfelmérésre. 

15 Együttműködés a  
Pilisi Parkerdő  
Zrt.-vel 

1 000 000 A Kamaraerdőn fejlesztések   
megvalósítása és özönnövények   
visszaszorítása. 

16 60+ résztvevőinek  
környezetvédelmi 
szemléletformálása, 
programok 
koordinálása 

3 000 000 A Duna-Ipoly Nemzeti Park    
Igazgatóságának munkatársaival  
környezet- és klímavédelmi   
programok megszervezése és   
lebonyolítása a 60+ program    
résztvevői számára. 

17 Pályázatok 16 000 000   

  Környezettudatos szemléletformálás  
civil szervezetekkel együttműködve 

Kerületi szemléletformáló programok   
megvalósítása (Újbudai séták,   
hulladékgazdálkodási programok) 



Iskolai támogató rendszer kidolgozása a     
környezettudatosság és a klímaváltozás    
témakörében. 

A helyi klímastratégiába illeszkedő    
iskolai szakmai programok   
támogatása pályázati rendszerben.   
Iskolai vetélkedő szervezése a    
környezet- és klímatudatosság   
erősítésére. Az iskolai dolgozók    
szemléletformálása. 

Civil és állami szervezetekkel    
együttműködve egy bölcsődei   
dolgozóknak szóló képzési rendszer    
kidolgozása a bölcsődék zöldítésére. 

A minősítés előtt álló bölcsődei     
kisgyermeknevelőknek és az óvodai    
pedagógusoknak (esetleg iskolai   
pedagógusoknak is) szemléletformáló   
szakmai képzés kidolgozása. 

Tananyag és képzési terv kidolgozása     
bölcsődei dolgozók részére. 

Együttműködés Kárpát-medencei  
településekkel a klímaváltozás területén 

  

A klímaváltozás kedvezőtlen   
hatásainak mérséklésére és az    
alkalmazkodás lehetőségének közös   
kialakítására, a jó gyakorlatok    
megosztására, közös oktatási   
módszerek kidolgozására egy közös    
program megszervezése a   
klímaváltozásra kiemelten érzékeny   
Kárpát-medencei városokkal. A   
programra rendszeres pályázati   
lehetőséget, kiegészítést biztosíthatna   
a Bethlen Gábor Alap mellett. 

Zöldtető program pályázat – zöldtető     
kivitelezése, tervezése támogatása  

 
 Egyéb projektek 

Szakemberekkel történő  
együttműködés keretében a zöldtetők    
létesítésének támogatása. 

Év közben felmerülő pályázati    
lehetőségek 

 



18 Zöldtető készítéssel  
kapcsolatos gyakorlati  
útmutató összeállítása  
a kerületi lakosság   
számára 

1 000 000 Gyakorlati útmutató készítésével   
kívánjuk a zöldtetők kialakításának    
ösztönzését fokozni a kerületben. 

19 Intézményi zöldfalak 10 000 000 2015-ben kezdődött egy program,    
amely szerint a Városgazdálkodási    
Igazgatóság Beruházási Osztálya az    
újbudai óvodákban zöldfalakat létesít.    
Felmérés alapján, ütemezetten történik    
a kivitelezés. A zöldfalak a gyermekek      
számára páradús levegőt biztosítanak,    
megismerhetik a növényeket, és    
lehetőséget ad sok élő növényt az      
óvodákba elhelyezni. Mind az    
intézmény dolgozói, mind a    
gyermekek nagyon szeretik, javasolt a     
programot folytatni. 

20 Kerületi 
Környezetvédelmi 
Program 2021-2026  
elkészíttetése 

5 000 000 A környezet védelmének szabályairól    
szóló 1995. évi LIII. törvény 46 § (1)        
bek. b) pontja alapján minden     
településnek szükséges  
környezetvédelmi programot  
készítenie. Újbudán a jelenleg aktuális     
környezetvédelmi program 2015-2020   
időszakra vonatkozik, a 2021-től    
kezdődő programidőszakra vonatkozót   
a 2020-as évben szeretnénk    
elkészíttetni. 

21 Intézményi Zöld  
Sarok 

5 000 000 
Tervezési feladatként intézménykert   
tervezésének kiadása (intézményi   
zöldfelület-fejlesztés). Speciális  
kerttervezési feladat, amelyben a    
kerületi egyetemmel történő   
együttműködésben kívánjuk segíteni a    



kerületi oktatási, nevelési   
intézményeket.  

22 Üveggyűjtés kerületi  
rendszerének 
kialakítása -  
üveggyűjtő pontok  
létrehozása a lakosság   
szolgálatában 

1 000 000 Sütőolaj-gyűjtők mellé és a    
gazdapiacokon üveggyűjtő pontok   
létesítésének vizsgálata, az igények és     
a megoldási lehetőségek felmérése. 

23 A körforgásos  
gazdálkodáshoz 
kapcsolódóan 
gyerekjáték 
javítóműhely 
kialakítása 

1 000 000 A hulladékcsökkentés jegyében az    
Újbuda Prizma Nonprofit Kft.-n belül     
egy új ágazat kialakítása. Az     
óvodákban, bölcsődékben nagyon sok    
játék hibásodik meg, melyek még     
javíthatók. A javítóműhely feladata    
lenne ezek megjavítása,   
rendbehozatala. Ezzel csökkenthető   
lenne az új játékok vásárlása, és a       
meglévő játékok élettartama is    
jelentősen megnövekedhetne. A   
műhelyben megváltozott  
munkaképességű személyeket is   
lehetne foglalkoztatni. 

24 Általános természeti  
felmérés - a   
környezetvédelmi 
program készítéséhez 

2 000 000 Állatvilág és védett növények terepi     
felmérése és ponttérképen való    
ábrázolása. A cél egyrészt a kerület      
természeti értékleltárának elkészítése,   
a védett állat- és növényfajokra     
fókuszálva, másrészt javaslatok   
megfogalmazása a környezetvédelmi   
program élővilágról szóló részéhez. 

25 Parlagfüves területek  
felmérése 2020.  
júliustól 
szeptemberében 

600 000 Júliustól szeptemberig összesen négy    
alkalommal bejelentés küldése a    
fellelhető virágzó parlagfűről a    
kerületben. 

Összesen: 100 000 000   

 


