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Sorsz. Feladat megnevezése 

2021. évi 

jóváhagyott 

előirányzat a 

sorok közötti 

átcsoportosít

ásokkal 

(Ft) 

 

2021. évi 

Intézkedési 

Terv alapján 

szerződéssel 

lekötésre 

került összeg 

(Ft) 

 

Megjegyzés 

(a feladat 

végrehajtásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás) 

1. Sas-hegyi 

Természetvédelmi 

Terület szakvezetéses 

látogatása (DINPI 

együttműködés) 

 

1.500.000 1.500.000 Szakvezetéses látogatás 

a Sas-hegy 

Természetvédelmi 

Területen (1261 fő vett 

részt a programon). 

2. Óvodai környezettudatos 

programok 

megvalósítása 

700.000 700.000 2021-ben nem 

valósulhatott meg 

program a koronavírus-

járvány miatt, így 2022-

ben kerül 

felhasználásra. 

2022 tavaszán már több 

óvodai program volt, 

eddig 337 gyerek 

részvételével. 

 

3. Jeles Napok 

 

6.000.000 5.654.000 Környezetvédelemhez 

kapcsolódó jeles 

napokon online 

programok és 

események szervezése, 

lebonyolítása: 

Föld napja (2901 fő), 

Madarak és fák napja, 

Autómentes nap 

(105 fő), Állatok 

Világnapja (101 fő), 

sportprogramok: 

Kerület Napja 11 km 

Teljesítmény Túra, 

ifjúsági túranap - 169 fő 

részvételével. 

 

4. Klímabarát Települések 

Szövetsége tagdíj 

 

400.000 400.000 A szövetség éves 

tagdíja a kerületre 

lakosságarányosan van 

megállapítva (pl. online 

előadások megtartása).  



5. Komposztálás elősegítése 

 

8.000.000 7.811.091 Komposztálókeretek 

beszerzése (762 db), 

tárolása, átadásának 

díja. A tárolást és 

osztást az Újbuda 

Prizma Kft. végzi. 

A lakosság részére 

díjmentesen biztosít 

az Önkormányzat 

komposztáló kereteket. 

2022 áprilisában 

fogyott el a megvásárolt 

mennyiség. 

 

6. Újbuda értékei kiadvány 

 

0 0 Veszélyhelyzet miatt 

törölve. 

 

7. Kamaraerdei tanösvény 

fenntartása 

1.000.000 784.225 Kamaraerdei 

tanösvényen 4 db tábla 

cseréje, a nyitó tábla 

tisztítása és a 

Nagy-réten található 

játékok, táblák javítása. 

Hiányzó elemek 

pótlása, a táblák, padok 

és asztalok 

karbantartása. 

A vállalkozó a 

szerződésének 

megfelelően 2022 

tavaszán végezte el 

a karbantartást.  

 

8. Környezeti nevelési 

programok óvodákban, 

iskolákban, 

bölcsődékben 

1.500.000 1.500.000 Zöld Óvodák díjazása – 

Szentimrevárosi Óvoda 

(Badacsonyi úti és 

Karolina úti Óvoda), ill. 

az Albertfalvai Óvoda 

székhelye és az őrmezei 

Napsugár Óvoda  

 

9. Környezetbarát 

tisztítószerek az 

óvodákban 

2.000.000 2.000.000 Kelenvölgy-Őrmezei 

Óvoda 2 telephelyének 

támogatása a 

környezetkímélő 

tisztítószerek kiépítésre, 

valamint a COVID 

járvány miatt a többi 

óvoda egyszeri 

támogatása a 



megnövekedett 

fertőtlenítő- és 

tisztítószer igényekre.  

 

10. 60+ résztvevőinek 

környezetvédelmi 

szemléletformálása, 

programok koordinálása 

3.000.000 3.000.000 60+ résztvevőknek 

klíma- és 

környezetvédelmi 

programok szervezése 

(előadások, 

természetvédelmi 

területeken 

kirándulások – online 

kb. 300 fő, személyes 

részvétel 342 fő). 

 

11. Pályázatok 

 

9.946.144 9.937.740 Zöld sziget lakossági 

környezetszépítő 

pályázat (33 pályázat, 

3.598.630 Ft értékben); 

és Környezetvédelmi 

civil pályázat 

(1.942.250 Ft).  

Esővízgyűjtő tartályok 

beszerzése (3.499.860 

Ft), madáretetők – 

összesen 300 db 

beszerzése (897.000 Ft) 

és átadása 2022-ben 

 

12. Kerületi 

Környezetállapot 

értékelés 2019-2020 

elkészíttetése 

2.250.000 2.250.000 1995. évi LIII. törvény 

46. § (1) bek. e) pontja 

szerinti kötelezettsége 

az Önkormányzatnak. 

A BME elkészítette 

2020-ban a 2014-2018 

közötti időszakra, ezt a 

munkát folytattuk. 

A munka befejezése 

2022. március 31. volt, 

az anyag elkészült. 

 

13. Mérések a kerület 

környezeti állapotára 

vonatkozóan 

(Klímastratégia és 

Környezetvédelmi 

Program céljainak elérése 

érdekében): 

   

 

További négy pontban 

részletezett feladatok 

szerint.  

  



 Zöldterületek 

változásának mérése 

műholdfelvételek alapján 

5.000.000 0 Ismert, hogy a 

szabályozási tervekben, 

előírt zöldfelületi arány 

az épületek használatba 

vételi engedélynek 

kiadásakor teljesül, azt 

követően sokan 

illegálisan nagyobb 

területet burkolnak le, 

de nincs az 

Önkormányzat kezében 

eszköz arra, hogy 

utólag ellenőrizzen, 

szankcionáljon. A 

felmérés a koronavírus-

járvány miatt nem 

valósult meg. 

 

 Hőszigetek felmérése, 

vizsgálata 

 

5.000.000 0 A kutatások során 

egyértelművé vált, hogy 

az ELTE Meteorológiai 

Tanszéke 2020-ban már 

készített a fővárosra 

hősziget felmérést, így 

indokolatlan volt új 

felmérés készítése 

2021-ben. 

A készítőkkel a további 

lehetséges szakmai 

feladatokat egyeztetjük.  

 

 Klímastratégia 

végrehajtása 

6.000.000 0 A 2030-ig szóló 

klímastratégiát a 

Képviselő-testület 

2021 szeptemberében 

fogadta el. 

A stratégiában vállalt 

feladatok végrehajtását 

koordináló 

klímacsoportok 

2022 tavaszán kezdik 

meg a munkát.  

 

 XI. kerületi zaj- és 

rezgésvédelmi térkép és 

intézkedési terv készítése 

(zajszakértő 

igénybevételével), zaj- és 

rezgésvédelmi 

megoldások 

5.000.000 5.000.000 XI. kerületi zaj- és 

rezgésvédelmi térkép 

és intézkedési terv 

készítése a kerület 

felére - 2022-ben 

folytatjuk. 



14. Parlagfüves területek 

felmérése 2021. júliustól 

szeptemberig 

600.000 600.000 Parlagfű és egyéb 

allergén gyomok 

felmérése, egyéni 

vállalkozó végzi, a 

hatósági munka 

segítésére. Négy 

alkalommal mérte fel a 

parlagfüves, gyomos 

területeket, így adatot 

szolgáltatott a hatósági 

munkához olyan 

területekről is, 

amelyekről nem 

érkeznek bejelentések. 

 

15. Keserűvíz-telepek 

monitoringja 

(negyedévenként mérés) 

2022-2023 évekre 

1.603.856 1.603.856 Wessling Kft.-vel a 

2022-2023. évre szóló 

szerződés megkötésre 

került. A vállalkozó a 

KTVF: 15968-3/2012. 

számú Dél-budai 

Keserűvíz-telepek 

védőidomának 

kijelöléséről szóló 

határozatban előírt 

monitoringot végzi. 

 

Összesen: 59.500.000 42.740.912 

 

 


