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Sor-

szám 
Feladat neve 

Összeg 

(Ft) 
Feladat leírása 

1. Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal 

együttműködés szakmai 

programokban 

3 000 000 

 

A Sas-hegyi Természetvédelmi 

Területen található tanösvény 

szakvezetéssel történő látogatása 

csoportok részére (óvodai, iskolai, 

középiskolai, egyetemi és 60+ 

korosztály részére) 

2. Jeles Napok 10 000 000 Környezetvédelemhez kapcsolódó 

jeles napokon programok, 

események szervezése, 

lebonyolítása (Föld napja, Madarak 

és fák napja, Állatok Világnapja, 

sport- és túraprogramok) 

3. Klímabarát Települések 

Szövetsége tagdíj 

280 000 160/2015. (VI.25.) XI. ÖK 

határozattal csatlakozott Újbuda 

Önkormányzata. A határozat szerint 

az éves tagdíjat a 

Környezetvédelmi Alap terhére 

biztosítja az Önkormányzat. 

4. Komposztálás elősegítése 5 000 000 

 

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.)  

Keretek beszerzése és tárolása. 

Felhívás útján a lakosság részére 

átadása. 

5. Kamaraerdei tanösvény 

fenntartása 

 

1 000 000 Rongálás esetén, melyet javítani 

szükséges. 

6. Környezeti nevelési 

programok óvodákban, 

iskolákban, bölcsődékben 

8 000 000 Zöld Óvoda díjat kapott óvodák 

díjazása. Környezeti nevelési 

programok megvalósítása.  

 

7. 60+ résztvevőinek 

környezetvédelmi 

szemléletformálása, 

programok koordinálása 

 

3 000 000 Havi egy előadás megtartása (a 

környezetvédelem aktuális 

kérdéseiről), természetismereti 

séták a kerület természetvédelmi 

területein illetve más nemzeti 

parkok területein szakvezetéssel a 

60+ programban résztvevőknek.  

8. Pályázatok 13 000 000 Zöld sziget pályázat, 

Környezetvédelmi civil 

szervezeteknek pályázat, 

Esővízgyűjtőre vonatkozó pályázat 



9. Kerületi Környezetállapot 

értékelés 2022 elkészíttetése 

3 000 000 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bek. e) pontja szerinti 

kötelezettsége az 

önkormányzatnak. BME 

elkészítette 2020-ban a 2014-2018 

közötti időszakra, ezt a munkát 

folytattuk 2021-ben, és 2022-ben is 

szeretnénk.   

10. Klímastratégia végrehajtása 20 000 000 A Képviselő-testület által 

elfogadott Újbuda Klímastratégiája 

2030-ig tartó dokumentumban 

foglaltak alapján.  

11. Együttműködési 

megállapodások 

2 000 000 Pilisi Parkerdővel és a Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesülettel 

környezetvédelmi tevékenység 

ügyében   

12. Stratégiai zajtérkép elkészítése 

a XI. kerületre  

6 350 000 A 2021-ben elkezdett (és a XI. 

kerület felére elkészített) stratégiai 

zajtérkép készítésének folytatása. 

Zajtérkép készítéshez zajmérések a 

XI. kerület második felére, kontroll 

és monitoring mérések. 

13. A stratégiai zajtérkép készítése 

során meghatározott feladatok 

intézkedési terve  

3 000 000 

 

Intézkedési terv, zajvédelmi 

hatásterületek megállapítása, 

szakértői vélemények készítése a 

KP program teljesítése céljából a 

kerületben végzett zajmérések 

eredményei alapján (zaj- és 

rezgésvédelmi szakértővel), 

valamint kontroll zajmérések a 

kijelölt helyeken a környezeti 

állapotértékeléshez. 

14. Parlagfüves területek 

felmérése 2021. júliustól 

szeptemberig 

 

800 000 A 2020-ban elkezdett és 

eredményes parlagfűfelmérés 

folytatása. 

Parlagfűvel borított területek 

felmérése. 

 

15. "Vad Budapest" LIFE 

Pályázat konzorciumi 

partnerség 

2 500 000 A LIFE pályázathoz igazodva, a 

konzurciumi partnerséggel járó 

költségek. 

16. Háttér-légszennyezettség 

mérés a kerület meghatározó 

lakóövezeteiben, kerületi 

légszennyezettségi térkép 

készítése, levegőminőség 

javítási intézkedési terv 

kidolgozása a fővárossal 

együttműködve  

7 000 000 Kiemelten fontos a kerület 

levegőszennyezettségi állapotának 

pontos felmérése és a 

levegőminőség javítása az 

intézkedési terv alapján.  



17. Gazdagréti Közösségi Kert 

létrehozása 

10 000 000 A korábbi közösségi kertek 

mintájára egy újabb közösségi kert 

létrehozása Gazdagréten a Fővárosi 

Önkormányzattal együttműködve 

Összesen: 97 930 000   

 


