
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a 2017. évben tervezett kerületszépítő akciókról 

I. Tartalmi összefoglaló 

. számú előterjesztés 

Kőbánya szépítése, virágosítása, városképi megjelenésének tisztábbá, rendezettebbé, 
esztétikusabbá tétele érdekében, továbbá a kerület lakóinak közösségformálása, 
környezettudatosságának fejlesztése szempontjából fontosnak tartom 2017-ben 1s 
kerületszépítési akciók meghirdetését és programok megtartását 

l. "Föld Napja" 

A világszerte április 22-én sokmillió embert megmozgató "Föld Napja" keretében a kőbányai 
lakosság részvételével201 7. április 22-én (szombaton), a kerületi iskolák részére április 21-én 
(pénteken) javasolom a hagyományos hulladékgyűjtési akció megtartását 
Az akció célja a "Föld Napja" országos akcióhoz kapcsolódva a kerület legszennyezettebb 
területeinek megtisztítása, rendezettebbé tétele, a környezettudatosság fejlesztése. 
A lakossági akció helyszínei: 

a) Bánya utca- hajléktalanszálló környéke, 
b) Barabás utca-MÁV -kerítés mellett, 
c) Tárna utca zöldterület (Gránátos utcánál), 
d) az Álmos utcai erdő a Korányi Frigyes erdősor l. melletti terület (XVIII. kerületi 

lakosok bevonásával), 
e) a Hangár utcai erdő (a BVI közreműködésével). 

Az akcióban részt vevő iskolák tanulói az intézményük környezetét tisztíiják meg. 
A tavalyi és korábbi évek akcióihoz hasonlóan a Hangár utcai erdős területen a szemét 
összegyűjtésére a kerületben működő Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve kerül 
sor. 
Az erdőrészleteken az összegyűjtött szemét elszállításáról az akcióban együttműködő Pilisi 
Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete gondoskodik. 
A szükséges eszközöket (zsákok, kesztyűk stb.) aKÓKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú 
Kft. (a továbbiakban: KÓKERT Kft.), a közterületen lévő nagy mennyiségű hulladék 
elszállítását és a szükséges gépi erőt az Önkormányzat biztosítja. A hulladék elszállításához 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete 
(továbbiakban Költségvetés) 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 3 810 OOO Ft összegű forrást 
irányoz elő. 
Az akcióban résztvevőket - magánszemélyeket és intézményeket - kiültethető növényekkel, 
virágokkal motiváljuk, amelyeketaKÓKERT Kft. biztosít. 



-------------------------------------------------------

2. "Virágot a szem ét helyére" 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is javasolom, hogy a korábbiakban illegális hulladékkal 
rendszeresen szennyezett helyszíneken (Mádi utca - Zsombék utca sarok, Mádi utca- Harmat 
köz sarok, Bihari út - Balkán utca sarok, Gutor tér, Árkos utca - Takarék utca sarok) 
virágültetésre kerüljön sor a lakosság segítő közreműködésével. Az ültetések időpontjáról és a 
találkozó helyszíneiről az Önkormányzat honlapján, valamint a KŐKERT Kft. az ingyenes 
zöld számon és a honlapján ad tájékoztatást. A növényeket és azok utógondozását a KŐKERT 
Kft. a parkfenntartási feladatai keretében biztosítja. 

3. Zöldhulladék gyűjtése és komposztálás 

A komposztáló berendezéssel nem rendelkező családi házak és kertes társasházak részére 
javasolom, hogy a KŐKERT Kft. közreműködésével az évek óta már jól bevált módon, 
házanként 5-5 db, saroktelkenként 8-8 db és társasházi lépcsőházanként 6-6 db zöldhulladék
gyűjtő zsákot biztosítson az Önkormányzat a közterületi zöldhulladék és lomb gyűjtésének 
elősegítésére. A gyűjtőzsákokat az Ügyfélközpontban lehet átvenni. 

A népszerűvé vált "Kőbányai Komposztálási Program" keretében 20 l O óta 445 helyszínen -
családi és társasházban - használnak komposztáló berendezéseket. A Fővárosi Közterület
fenntartó Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) és az Önkormányzat között 2010 és 2015 
között létrejött együttműködési megállapodás keretében átadott eszközök száma meghaladja a 
600 darabot. 
A Képviselő-testület által kiírt pályázatokon résztvevőkkel az Önkormányzat ötéves 
együttműködési megállapodásokat kötött, amelyek szerint az ötödik év után a komposztáló 
edények a használó tulajdonába kerülnek. A 2010. évi pályázat során a 99 helyszínre kiosztott 
219 db edény a fentiek alapján már a használóktulajdonába került. 
2016-tól az FKF Zrt. már nem tud a programban részt venni, ezért a helyi lakosok igényeit 
2016-tól az Önkormányzat biztosítja. 
A program sikerére tekintettel javasolom, hogy a "Kőbányai Komposztálási Programot" 
2017-ben is hirdesse meg az Önkormányzat, és írjon ki pályázatot a kerületi lakosok számára 
a korábbi pályázati felhívás szerint "Kőbányai Komposztálási Program - 20 17" címmel. 
A pályázatra jelentkezők a jelentkezés sorrendjében kaphatják meg az önkormányzat által 
biztosított komposztáló edényeket. 
A komposztáló eszközök átadását, az öt éven keresztüli használat ellenőrzését, a szakmai 
támogatását, valamint a komposztálásra vonatkozó adatszolgáltatásokat a programban 
résztvevőkkel kapcsolatban a Kőbányai Polgármesteri Hivatal végzi. A programban 
résztvevők és az Önkormányzat között az előterjesztés 2. melléklete szerinti, 5 éves 
együttműködési megállapodás megkötése is szükséges. 
A komposztálás a lakosság részére a zöldhulladék és az avar környezetbarát hasznosítását 
teszi lehető vé arra tekintettel is, hogy 20 ll. december l-jei hatállyal Budapest Főváros 
Közgyűlése a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. 
rendeletének 4/A.§ d) pontja tiltja Budapest egész területén az avar és a kerti hulladék 
elégetését. 
A programra a Költségvetés 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 2 438 400 Ft összegű forrást 
irányoz elő. 

2 



4. Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny 

Az országhatáron túlnyúló verseny a Bem József Általános Iskolában működő Zöld Dió 
Alapítvány szervezésében kerül évente megrendezésre a "Környezetvédelmi Világnap" 
alkalmából. A versenyen évek óta az ország sok pontjáról és határon túli magyar iskolákból is 
vesznek részt csapatok. A csapatverseny megrendezését segíti az önkormányzat által évente 
adott támogatás, amelyre a Költségvetés az idei évben is biztosítani javasolja a szükséges 
forrást. 

5. "Virágos Kőbánya" - közterületi virágültetési akció 

A már megszokott közterületi virágültetési akció keretében az alábbi - a KÖKERT Kft. által 
javasolt - helyszíneken várjuk a lakosság segítő közreműködését az egynyári virágok 
kiültetésénél: 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ előtti ágyás, 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ teraszán lévő virágtartók, 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnál lévő parkoló melletti kör alakú 
ágyások, 
Körösi Csoma sétányon az 1956-os emlékmű, 
Szent László-szobornállévő ágyás, 
Szent László-templom előtti ágyások, 
Körösi Csoma sétány - kopjafa, 
Polgármesteri Hivatal előtti fakockák, 
Szent László téri ágyások, 
Szent László tér- "Fél a baba" szobor előtti ágyás, 
Csajkovszkij park- virágtartók 

Az ültetések időpontjáról és a találkozó helyszíneiről az önkormányzat honlapja, valamint 
KÖKERT Kft. az ingyenes zöld számon és a honlapján ad tájékoztatást. Az eiültetett 
növényeket a KÖKERT Kft. saját költségén biztosítja és virágok utágondozását is elvégzi. Az 
ültetési akcióban a lakosság aktív részvételére számítunk. 

6. "Önnek is szeretnék adni virágot" növényosztási pályázat 

A "Tiszta udvar, rendes ház", a "Tiszta, rendezett Kőbányáért" és a "Virágos Kőbányáért" 
versenyhez kapcsolódóan javaslom 2017-ben is a lakossági növénypályázat kiírását. A 
pályázathoz a Költségvetés 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 10 OOO OOO Ft összegű forrást 
irányoz elő. 

7. "Madarak és fák napja" 

A környezetvédelem egyik fontos célja a nagyvárosokban többek között a meglévő 
zöldfelületek élővilágának, az állatok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése. Ennek 
elősegítésére a korábbi évek programjainak mintájára javaslom, hogy 2017-ben a kerületi 
iskolák és óvodák bevonásával, a "Madarak és fák napja" akcióhoz kapcsolódva, 
képzőművészeti pályázatot hirdessen az Önkormányzat. 
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A Mélytó körüli parkban és az Óhegy parkban létesült "Madárbarát mintakert tanösvény" 
folytatásaként javasolom, hogy az Alkér utcai volt vadasparkban is kerüljenek kihelyezésre 
madárodúk és tájékoztató táblák. 
Javasolom továbbá, hogy 2017-ben is hirdessük meg a "Keressük Kőbánya legszebb fáját" 
akciót, amelyben a helyi lakosok, intézmények, vállalkozások javaslatot tehetnek és 
szavazhatnak egy-egy arra érdemes fára. 2016-ban - valószínűleg a rövid határidő miatt -
csekély érdeklődés kísérte ezt a programot, ezért az idén javasolom, hogy hosszú határidőt 
biztosítsunk a javaslattételre. 
A "Madarak és Fák Napja" programjait világszerte minden évben május 10-én truják, ezen a 
napon az új tanösvény megnyitására, valamint a képzőművészeti pályázat 
eredményhirdetésére kerülhet sor. 
A képzőművészeti pályázat nyertesei tárgyjutalomban részesülnek. A Kőbánya Legszebb Fája 
címet elnyerő fa emléktáblát kap. 
A tanösvény eszközeinek ( odúk, tájékoztató táblák) kihelyezését, a pályázatok lebonyolítását 
és a program előkészítését a V árasüzemeltetési Osztály végzi. 
A pályázathoz a Költségvetés 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 635 OOO Ft összegű forrást 
irányoz elő. 

8. "Színes Kőbánya" 

Az elmúlt két évben a Szent László Gimnázium tanuló i közreműködésével (a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően, az iskolai 
közösségi szolgálat keretében) játszóterek kerítésének festésére, színesítésére került sor. 
Javasolom, hogy 2017-ben folytatódjék ez a program kiterjesztve a helyi lakosok 
közreműködésére is. A program részletes kidolgozását a KŐKERT Kft. bevonásával a 
Városüzemeltetési Osztály készíti elő. A programhoz a Költségvetés 5. melléklet 3. pont 4. 
sora bruttó l 524 OOO Ft összegű forrást irányoz elő. 

8. "Állatok világnapja" 

Az "Állatok világnapja" (október 4.) alkalmából - a lakosság aktív bevonásával - a 
kutyafuttatókban programok megtartását javasolom. A program tervezett időpontja 2017. 
október 7-e (szombat). A program részletes kidolgozását a a KŐKERT Kft. bevonásával a 
V árasüzemeltetési Osztály készíti elő. 
A programhoz a Költségvetés 5. melléklet 3. pont 4. sora bruttó 977 OOO Ft összegű forrást 
irányoz elő. 

II. Hatásvizsgálat 

A programok és akciók meghirdetése Kőbánya tiszta és rendezett városképi megjelenését 
segíti elő. A lakosság, az iskolák és óvodák tevékeny bevonása hozzájárul mind a 
környezettudatos neveléshez, mind pedig a kulturált környezet iránti igény fokozásához, a 
közösségformáláshoz. A növények beültetésével barátságos, esztétikus lakókörnyezet alakul 
ki és azok folyamatos gondozása a környezetért való felelősséget is erősíti. 
A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a levegőminőség javítása. Az avar és a kerti 
hulladék elégetésének tiltása is ezt a célt szolgálja. A nagyvárosi környezetben az őszi 
lombhullásból és év közben a növények gondozásából (zöldmetszés, ifjítás stb.) keletkező 
növényi hulladék helyben történő komposztálása megoldást nyújt a lakosság számára a 
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növényi hulladék helyben történő komposztálása megoldást nyújt a lakosság számára a 
korábban égetéssel megsemmisített hulladék környezetbarát hasznosítására. 
A komposztáló berendezéseket használóktól évenként bekért beszámolók is bizonyítják, hogy 
a lakosság szívesen vesz részt a programban, tudatosan komposztátja mind a zöldhulladékot, 
mind pedig az avart. 2016-ban - a beérkezett beszámolók alapján - Kőbányán a program 
keretében komposztált zöldhulladék mennyisége mintegy 360 köbméter volt, a keletkezett 
komposzt mennyisége pedig elérte a 85 tonnát. A komposztálási program kiváló eszköz a 
környezettudatosság továbbfejlesztésére. A használókkal kötött együttműködési megállapodás 
alapján, nyomon követhető módon ad a komposztálási program lehetőséget a környezetbarát 
technológia alkalmazására. 

III. A végrehajtás feltételei 

A kerületszépítési akciók programjaihoz a Költségvetés 5. melléklet 3. pont 4. sora összesen 
19 385 300 Ft összegű forrást irányoz elő, amelyet a KŐKERT Kft. közreműködése egészít 
ki. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. február Jf-". 

ernpontból ellenjegyzem: 

~Rd' .'G'b a vany1 a or 

5 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2017. ( ... ... )határozata 
a 2017. évben tervezett kerületszépítő akciókról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre a 
következő kerületszépítési akciók megszervezését rendeli el: 

a) kerülettakarítási akció a "Föld napján" (2017. április 21. és 22.), 
b) "Virágot aszemét helyére" akció, 
c) zöldhulladék gyűjtése, 
d) "Kőbányai Komposztálási Program" pályázat, 
e) "Virágos Kőbánya" közterületi virágültetési akció, 
j) "Önnek is szeretnék adni virágot" növényosztási pályázat, 
g) "Madarak és Fák Napja" akció, 
h) "Színes Kőbánya" akció, valamint 
i) "Állatok világnapja" akció. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését 
követően a részletes programokat dolgoztassa ki és gondoskodjék a programok Kőbányai 
Önkormányzat honlapján történő meghirdetéséről, a pályázati felhívás közzétételéről, továbbá 
a programok lebonyolításáróL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

l. pont a) alpont: 2017. április 22. 
l. pont b-c, e-g) alpont: 2017. június 15. 
l. d) és h) alpont: 2017. november 30. 
l. i) pont: 2017. október 31. 

a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a KÖKERT Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Együttműködési megállapodás 

Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester, mint átadó (a továbbiakban 
Átadó), másrészről 

Név: ............... (természetes személy) 

Cím: 110 ... Budapest, ......... . 

Telefon, e-mail: ............ . 

mint átvevő (a továbbiakban Átvevő, a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint: 

l. Az Átadó az Átvevő részére előzetesen értesített időpontban öt évig tartó használatba ad a 
2017. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében . . . db 600 literes és . . . db 900 literes 
komposztáló eszközt (a továbbiakban: eszköz). 

2. Az Átvevő vállalja, hogy az átvett eszközt 110 ... Budapest, ............ alatt lévő ingatlanára 
szállítja, és ott házi komposztálás céljából rendeltetésszerűen használja legalább a jelen 
megállapodás megkötését követő öt évig. 

3. Az Átvevő által átvett eszköz használata térítésmentes. Az Átvevő az eszköz(ök) átadásától 
kezdődően az összes további költséget (szállítás, karbantartás, javítás, csere, pótlás stb.) viseli. 

4. Az Átvevő vállalja az átadott eszközök rendeltetésszerű használatát, továbbá a kerületi 
komposztálási mintaprogramban való aktív részvételt. Ehhez kapcsolódóan az Átvevő vállalja, 
hogy a program ideje alatt a komposztálási tevékenységét dokumentálja és minden naptári év 
december 15-éig az adott évben komposztált zöldhulladék és lomb összesített mennyiségéről, 
valamint a keletkezett komposzt mennyiségéről az Átadó részére beszámolót küld. 

5. Az Átadó a program ideje alatt a komposztálást az Átvevő ingatlanán bármikor ellenőrizheti. 
Az Átvevő köteles az ellenőrzés lehetőségét biztosítani az Átadó megbízottjának. 

6. Amennyiben az Átvevő a kötelezettségét nem teljesíti, arra az Átadó rövid határidő tűzésével 
írásban felszólítja. Az írásbeli felszólítás eredménytelenségét követően az Átadó jogosult a 
megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 

7. Amennyiben a megállapodás az öt év határozott idő leteltét megelőzően bármely okból 
megszűnik, az Átvevő köteles az Átadó részére térítésmentesen, sértetlen és használható 
állapotban visszaszolgáltatni a használatba kapott eszközöket. 

8. Az Átadó az Átvevő részére egy komposztálási alapismeretekre vonatkozó írásos tájékoztatót 
is biztosít az eszköz(ök) átadásával egyidejűleg. 

9. Az Átadó részéről az ellenőrzésre és kapcsolattartásrajogosult 
............. ügyintéző 
1102 Budapest, Szent László tér 29 ..... szoba 
Tel: ...... , e-mail: ........... @kobanya.hu 

10. A jelen együttműködés aláírását követő 6. évtől az átvett eszköz tulajdonjoga az Átvevőre 
száll át, amennyiben az Átvevő a rendeltetésszerű használatnak és a 4. pontban rögzítetteknek 
eleget tesz. 

ll. A jelen együttműködési megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2017 .............. . 

Á tad ó Átvevő 
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