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2017. évi (Környezetvédelmi Alap) Intézkedési Terv felhasználása 

 

Sor

sz. 

Feladat 

megnevezése 

2017. évi 

jóváhagyott 

előirányzat 

a sorok 

közötti 

átcsoporto-

sításokkal 

(E Ft) 

2017. évi 

Intézkedési 

Terv alapján 

szerződéssel 

lekötésre 

került összeg 

(E Ft) 

Megjegyzés 

(a feladat végrehajtásával 

kapcsolatos tájékoztatás) 

 

1. Együttműködés a 

Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatósággal 

3.000 3.000 Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóságával (DINPI) a következő 

programokat tartalmazza az 

együttműködés: özönfajok irtása és 

élőhelyek gondozása a Természetvédelmi 

Területen, illetve a Sas-hegyi 

Látogatóközpont és tanösvény 

térítésmentes megtekintésének biztosítása 

kerületi tanulók, és óvodás-csoportok 

részére (898 főrészvételével). A DINPI a 

kerületi lakosság részére is biztosít 

térítésmentes látogatási lehetőségeket. 

Sas-hegy Barát Kert pályázat szakmai 

vezetése, 2017-ben 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). 

2017-ben 3.221 fő óvodás gyermek vett 

részt a foglalkozásokon. 

3. Jeles Napok 10.450 10.443 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. Közösségi kert 

kialakítása és 

meglévők 

karbantartása 

10.000 10.000 Fraknó utcai közösségi kert tervezése és 

építése 

A szerződést megkötöttük az Újbuda 

Prizma Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a 

kert tervezése és kivitelezése 2018 

tavaszán történik. Budapest XI. kerület, 

Fraknó utca 6-10. sz. társasházak előtt, a 

(3302/39) hrsz-ú közterületen 450 m
2
 

területű bekerített közösségi kert létesül. 

6. Komposztálás 

elősegítése 

3.884 3.884 XI. kerületi lakosoknak komposztáló 

keret térítésmentes biztosítása. 2017-ben 

652 db fából készült keret került 

kiosztásra. 

7. Újbuda értékei 

kiadvány  

5.600 5.598 Az Újbuda értékei sorozat első elemének 

(A Kamaraerdei tanösvény) 

újraszerkesztése és kiadása megtörtént. A 

füzetek ötödik része“Duna” címmel 

készül, a fényképfelvételek és levéltári 

gyűjtés megvalósult, a kiadvány végleges 

formáját 2018-ban kapja meg. A grafikai 

és nyomdai kivitelezés szerződésének 

határideje módosításra került. 

Emellett az eddig megjelent kiadványok 

elektronikus kiadványként való 

átalakítása is megtörtént, ezt a 

www.ujbuda.hu honlapon megjelentetjük.  

8. "Zöld sziget" 

pályázat 

2.124 2.124 18 pályázó társasház zöldterület-

fejlesztését támogatta 2017-ben az 

Önkormányzat a keretből (társasházi 

kertek, előkertek és belsőudvarok 

szépítése). 

9. Kamaraerdei 

tanösvény fenntartása 

564 564 Megrongált táblák cseréje, eltűnt táblák 

pótlása, felfestések javítása megtörtént a 

tanösvényen. 

10. Kilátó építése 

Kamaraerdőn 

2.000 635 A kilátó kivitelezéséhez a korábbi 

elhanyagolt szerkezet elbontása 

szükséges. 

 



11. Szelektív szigetekkel 

összefüggő építési és 

fenntartási munkák 

5.000 4.908 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. Egy helyszínen a volt 

szelektív sziget talapzatának elbontása is  

megtörtént. 

12. Környezeti nevelési 

programok 

óvodákban, 

iskolákban, 

bölcsödékben 

11.910 11.910 Újbuda Környezettudatos Óvodája 2017 

díjazása (2.850.000,- Ft), az Újbuda 

Környezettudatos Óvodája/Bölcsődéje 

2018 program előfinanszírozása (óvodák: 

3.260.000,- Ft, bölcsődék: 900.000,- Ft). 

Zöld és Örökös Zöld Óvoda címet kapott 

óvodák díjazása (3.000.000,- Ft). 

Szakmai továbbképzések finanszírozása 

(1.600.000,- Ft). Óvodai 

műhelyfoglalkozások támogatása 

(300.000,- Ft). 

Résztvevő óvodások száma: 3.978 fő, a 

bölcsődék gyerekszáma 844 fő. 

13. Környezetbarát 

közlekedési módok, 

kerékpáros- és 

gyalogosbarát  

fejlesztések a 

kerületben 

0 0 Kerékpáros és biztonságos közlekedéshez 

kapcsolódó fejlesztések megvalósításához 

tervezett pályázati lehetőséghez 

kapcsolódó keret volt, de 2018-ban nem 

volt szükség rá, ezért átcsoportosításra 

került más sorokra és feladatokra. 

14. Környezetbarát 

tisztítószerek az 

óvodákba. 

1.750 1.750 2017-ben megkezdtük az önkormányzat 

fenntartásában lévő óvodákban a 

környezetkímélő tisztítószerek 

bevezetését. A bevezetés kapcsán a 

Lágymányosi Óvoda székhelye, 

Nyitnikék Óvoda és Csicsergő Óvoda 

telephelye (összesen 1.000.000,- Ft), 

valamint a Sasadi Óvoda székhelye 

(250.000,- Ft), az Albertfalvai Óvoda 

Pajkos Óvoda telephelye (250.000,- Ft) 

és a Szentimrevárosi Óvoda székhelye 

(250.000,- Ft) kapott egyszeri támogatást 

az eszközök beszerzésére a rendelkezésre 

álló összegből. 

15. Esővízgyűjtési 

rendszerek kiépítése 

3.000 3.000 A rendelkezésre álló összegből előzetes 

felmérést követően 2017-ben kötött 



szerződés alapján 2018-ban kerül 

kiépítésre a bölcsődékben és az 

óvodákban az esővízgyűjtő rendszer a 

GAMESZ által. 

16. Lakossági 

környezettudatos 

szemléletformálás 

civil szervezetekkel 

együttműködve 

2.000 1.837 A Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesülettel együttműködve „Újbudai 

séták” program megvalósítása  

(400.000,- Ft). 

Az óvodákban a HUMUSZ Szövetséggel 

együttműködve hulladékgazdálkodási 

felmérés elvégzése (1.437.005,- Ft). 

17. Együttműködés a 

kerületi 

egyetemekkel (ELTE, 

BME, SZIE) 

2.700 2.700 A Szent István Egyetem Tájépítészeti 

Karának tájrendező és kertépítő BSc 

szakos hallgatói 548 db egyedi tájértéket 

mértek fel Budapest XI. kerület keleti 

részén, amelynek határai: keleten a Duna 

partja, délen a kerülethatár, nyugaton a 

„30a” sz. vasútvonal, északon a 

kerülethatár. 

  

Szerződést kötöttük az egyedi tájértékek 

felmérésének 2018-as folytatására. A 

felmérés második üteme Budapest XI. 

kerület északnyugati részéről fog 

elkészülni 2018-ban, amelynek határai: 

északon a kerülethatár, keleten a 

kerülethatár a déli összekötő vasúti hídig, 

délen az 1. számú vasútvonal a Dunától a 

Budaörsi útig, a Budaörsi út és az M1-M7 

autópálya Budaörs határáig, nyugaton 

pedig a kerülethatár. 

18. Mezítlábas parkok 

bölcsödei, óvodai 

kiépítése 

1.000 1.000 2017-ben három bölcsődében építettek 

mezítlábas parkot: Szemünk Fénye 

Központi Bölcsőde (420.000 Ft), 

Mogyoróskert Bölcsőde (300.000 Ft) és 

Kuckó Bölcsőde (280.000 Ft). 

19. Bölcsödei, óvodai 

környezeti neveléssel 

kapcsolatos 

szakirodalom 

fejlesztése 

990 990 A bölcsődei és az óvodai környezeti 

neveléssel kapcsolatos szakirodalom 

fejlesztése a környezeti nevelési 

szakértők által összeállított 

szakkönyvlista alapján (bölcsődék 

450.000 Ft, óvodák 540.000 Ft). 

 



20. A kerületi 

vállalkozók számára 

egy ismertető anyag 

összeállítása és 

kiadás a kerület 

óvodáiban folyó 

környezeti nevelésről 

0 0 Az eredetileg elfogadott 1 M Ft összeg 

átcsoportosításra került. 

21. Kamaraerdei 

szakvezetés a kerület 

óvodái részére 

1.000 996 Szakvezetés biztosítása 28 alkalommal 

óvodai csoportok részére. Minden 

alkalommal 20-30 gyerek vesz részt a 

programon. 

22. Együttműködés a 

Pilisi Parkerdő Zrt.-

vel 

2.000 2.000 Özönfajokkal borított terület átalakítása 

Kamaraerdőn, mintegy 2-3 ezer 

bálványfát és kb. tízezer közepes méretű 

csemetét valamint kisméretű sarjból 

százezres nagyságrendnyit kezeltek. 

23. Zöldfelület kezelés – 

bálványfa-mentesítés 

intézményeinknél és 

a közterületeinknél 

3.000 2.985 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. 

24. 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 2017-ben összesen 613 fő 

vett részt. 

25. Intézményi zöldfalak 15.928 15.903 Két-két növényfal létesítése a Dél-

Kelenföldi Óvoda székhelyén (Lecke u. 

15-19.) és a Szentimrevárosi Óvoda 

székhelyén (Badacsonyi u. 20-22.). A 

munkákat a Beruházási Osztály 

koordinálja. 

26. Sas-hegy Barát 

Mintakert kialakítása 

4.100 1.397 Szakmai tanácsadás és konzultáció a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

részéről, kerttervezés.  

27. Legszebb Konyhakert 

pályázat díjazása 

250 250 Újbuda Önkormányzata negyedik 

alkalommal csatlakozott az országos 

programhoz, ismét gyönyörű kerteket 

csodálhattunk meg a jelentkezők 

jóvoltából.  



28. Az önkormányzati 

tulajdonban lévő 

ingatlanok 

hulladékmentesítése 

10.000 10.000 Folyamatosan történik az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok hulladékmentesítése 

az Újbuda Prizma Kft.-vel kötött 

keretszerződés alapján. A munkákat a 

Vagyongazdálkodási Osztálya 

koordinálja. 

Összesen: 105.650 101.274  

 


