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A következőkben az Óbuda – Békásmegyer környezetvédelmi programjának felülvizsgálata és 

aktualizálása című dokumentumban megállapított, a felülvizsgálat anyagában is szereplő, az 

egyes környezeti elemekhez kapcsolódó célokat és feladatokat foglaljuk össze.  

 

A fő címekben a számozás megváltozik, hiszen a felülvizsgálatban az 1. pont a bevezetés volt, és 

a 2. pont pedig a 2002-ben elfogadott középtávú program felülvizsgálata, ezért ami ott 3-mas 

számozással kezdődött az itt 1-es számozásra módosul.  

 

Az ütemezés előtt feltüntetjük, hogy a különböző rendeletek alapján mi az önkormányzat 

kötelező feladata. A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII . törvény (a továbbiakban Kvt.) 

pontosítja. Az ide vonatkozó szakasz a következő: 

 

A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 

 

46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet 

védelme érdekében 

a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt 

hatósági feladatokat; 

b) a Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban 

illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet 

képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg 

határozatot hoz; 

d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 

önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; 

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a 

környezeti állapot javítását. 

(4) A külön jogszabályban meghatározott települési önkormányzatnak az (1) bekezdés e) 

pontjában előírt környezetállapot-értékelést környezeti zajra vonatkozóan - a külön 

jogszabályban meghatározott területekre, létesítményekre, és az ott előírtak szerint - stratégiai 

zajtérkép alapján kell elkészítenie. 

 

47. § (2) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban 

foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az 

azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente - 

felülvizsgálja. 

(3) A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat a település rendezési 

terveinek jóváhagyása során, illetve az önkormányzat által hozott más határozat meghozatalával 

- szükség esetén önkormányzati rendelet megalkotásával - kell végrehajtani. 

 

48. § (3) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 

a) a füstködriadó terv, 
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b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, valamint 

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos 

eljárásban való közreműködés. 

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott füstködriadó terv rendelettel történő 

megállapítása Budapesten a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

(5) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg 

államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik: 

a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása; 

b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő 

tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára 

kötelezése, az üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök 

üzemeltetésének időleges korlátozása vagy felfüggesztése. 

 

Budapesten a települési önkormányzat a fővárosi önkormányzatot is jelenti, nem azonosítható a 

település fogalma csupán a kerületekkel. Így, az önkormányzati törvényben és a 

környezetvédelmi törvényben leírtak alapján, éppen e kettősség miatt a kerültei szempontokat 

esetenként alá kell rendelni a főváros, mint nagyobb területi egység szempontjainak. 

A kétszintű fővárosi önkormányzat közötti feladat-és hatásköri megosztást az határozza meg, 

hogy a főváros egészét, vagy egy kerületet meghaladó részét érinti-e a kérdéses funkció. 

 

Az önkormányzati törvény (továbbiakban Ötv.) 63/A.§-a határozza meg a fővárosi 

hatásköröket. 

 

A helyi önkormányzati feladat- és hatásköröknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti 

megosztása 

 

63. § (1) A főváros és a fővárosi kerület törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörű 

települési önkormányzat. A fővárosi kerületi önkormányzat - törvény keretei között - önállóan 

gyakorolja a települési önkormányzatokat megillető feladat- és hatásköröket. A kerületi 

önkormányzat működési területén köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai 

nevelésről és oktatásról, egészségügyi és a szociális alapellátásról, valamint feladatkörében az 

egészséges ivóvízellátásról, a helyi közutak fenntartásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogainak érvényesüléséről. 

(2) A fővárosi önkormányzat ellátja azokat a kötelező és önként vállalt helyi, települési 

önkormányzati feladat- és hatásköröket, melyek a főváros egészét vagy egy kerületet meghaladó 

részét érintik, valamint amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez 

kapcsolódnak, e körben rendeletalkotási jog illeti meg. Az önkormányzati feladat- és hatáskört 

megállapító törvény - az (1) bekezdésnek megfelelően - meghatározza, hogy az a fővárosban a 

fővárosi, illetve a kerületi önkormányzat feladata, hatásköre. 

(3) A kerületi képviselő-testület a működési területén, illetve a kerületi képviselő-testületek 

egyike vagy a képviselő-testületek társulása több kerületre kiterjedően - az érintett képviselő-

testületekkel és a fővárosi közgyűléssel kötött megállapodás alapján - átvállalhatja a fővárosi 

önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatás szervezését. 

(4) A közgyűlés saját feladat- és hatáskörében megállapodás alapján feladat- és hatásköröket 

adhat át a kerületi önkormányzatnak. A közgyűlés az átadott feladat- és hatáskörök arányában az 
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ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket köteles a kerületi önkormányzatnak, illetve azok 

társulásainak biztosítani. 

(5) A feladat átadás-átvétel feltételeit és kezdő időpontját megállapodásban kell rögzíteni; a 

megállapodás határozott időtartamra is vonatkozhat. 

 

A törvénynek a 63-63/A. §-a a helyi önkormányzati feladat- és hatásköröknek a fővárosi és a 

kerületi önkormányzatok közötti megosztását tartalmazza. Erre azért van szükség, mert mindkét 

önkormányzat települési önkormányzat, így az általános szabályozás a sajátosságokra tekintettel 

nem alkalmazható. 

Az Ötv. e fejezetében foglaltak alapján a feladat- és hatásköröknek a Fővárosi Önkormányzat és 

a kerületi önkormányzatok közötti megosztása alapvetően eltér a települési önkormányzatok és a 

megyei önkormányzatok közötti feladat- és hatáskör megosztástól. Ebből következően a fővárosi 

és a kerületi önkormányzatok jogállása is különbözik más helyi önkormányzatok jogállásától. Ez 

a jogállásbeli különbségtétel a fővárosnak az országban betöltött különleges helyzetéből, 

valamint abból a tényből következik, hogy a főváros egésze alkot egy természetes földrajzi 

egységet, egy települést. A fővárosnak ez a sajátos helyzete tükröződik az Alkotmányt 42. §-

ában is, amely a helyi önkormányzáshoz való jog meghatározása során a települések között és 

egy egységhez tartozóként említi a fővárost és kerületeit. A főváros egy település, amelyen belül 

- a település nagyságára, funkciójára tekintettel - több önkormányzat, kétszintű önkormányzati 

rendszer működik, amelyre a települési és megyei önkormányzatok közötti feladat- és hatáskör-

megállapítás elveit analóg módon alkalmazni nem lehet. Vannak ugyanis olyan települési 

önkormányzati feladat- és hatáskörök, amelyek amiatt, mert a főváros egészét, illetőleg több 

kerületet érintenek, nem utalhatók a kerületi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe, ezért a 

törvény a más települések esetén, a települési önkormányzatot megillető feladat- és hatásköröket 

is meg kell, hogy ossza a főváros és a kerületi önkormányzatok között. Erre tekintettel az Ötv. 

63. §-ának (1) bekezdésében mind a fővárosi, mind kerületi önkormányzatokat települési 

önkormányzatként határozza meg. 

Az Alkotmánybíróság több határozatában vizsgálta az Alkotmányban szabályozott 

önkormányzati alapjogok természetét. Az 56/1996. (XII. 12.) AB határozatban is rámutatott arra, 

hogy az önkormányzatokat az egyes alapjogok körében megillető autonómia nem feltétlen és 

korlátlan. A törvényhozót az Alkotmányban szabályozott önkormányzati alapjogok annyiban 

korlátozzák, hogy azokat nem vonhatja el, nem állapíthat meg olyan mértékű korlátozásokat, 

amelyek valamely önkormányzati alapjog tartalmának kiüresedéséhez, tényleges elvonásához 

vezetnek. Az Alkotmány kimondja, hogy az önkormányzatok az Alkotmány 44/A. §-ában 

szabályozott alapjogai egyenlőek, a kötelezettségeik azonban eltérőek lehetnek, és ezzel maga ad 

lehetőséget arra, hogy a helyi önkormányzatok egyes típusai esetén a törvény eltérően 

rendelkezzen a helyi önkormányzás körébe tartozó feladat- és hatáskörök megosztásáról. 

A törvény 63. § (1) bekezdésében konkrétan meghatározza azokat az alapfeladatokat, amelyek 

biztosítása a kerületi önkormányzatok feladata. A kerületi önkormányzat működési területén 

köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai nevelésről és oktatásról, 

egészségügyi és szociális alapellátásról, valamint feladatkörében az egészséges ivóvízellátásról, 

a helyi közutak fenntartásáról, továbbá a nemzeti- és etnikai kisebbségek jogainak 

érvényesüléséről. Az első három feladatkör teljes egészében a kerületé, míg az utóbbi három 

feladatkör vonatkozásában megoszlik a feladat-ellátási kötelezettség a kerületi képviselő-testület, 

valamint a Fővárosi Közgyűlés között. 
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A törvény 63. §-a (2) bekezdése rendező elvként rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat látja el 

azokat a kötelező és önként vállalt helyi települési önkormányzati feladatokat és hatásköröket, 

amelyek a főváros egészét vagy egy kerületet meghaladó részét érintik. Ugyancsak a Fővárosi 

Önkormányzat látja el azokat a feladatokat, amelyek a fővárosnak az országban betöltött 

különleges szerepköréhez kapcsolódnak. Kimondja a törvény, hogy feladat- és hatáskör 

megállapításnál a jogalkotó köteles meghatározni, hogy azt a fővárosi, illetve a kerületi 

önkormányzatnak kell-e ellátnia. A törvény biztosítja a kerületi képviselő-testületeknek, hogy a 

Fővárosi Önkormányzattól a közszolgáltatás szervezését működési területére vonatkozóan 

átvállalják. Ez megállapodás megkötésével történik, tehát a kerületi képviselő-testület, illetve 

képviselő-testületek szabad elhatározásból, önálló partnerként vesznek részt a megállapodás 

megkötésénél. Ugyancsak biztosítja az előbbivel összhangban a Fővárosi Közgyűlésnek a 

törvény azt a jogot, hogy feladat- és hatásköröket megállapodás alapján átadjon. Rendelkezik 

arról egyidejűleg a törvény, hogy az átadott feladat- és hatáskörök ellátásához, gyakorlásához az 

anyagi feltételeket biztosítani kell. Ennek hiányában a feladat- és hatáskör nem látható el 

megfelelő színvonalon. 

 

63/A. § A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen 

a) meghatározza a főváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját, valamint általános 

rendezési tervét, megalkotja Budapest városrendezési szabályzatát; rendeletében védetté 

nyilvánítja a főváros városképe, történelme szempontjából meghatározó épített környezetét, 

különös tekintettel a világörökség részévé nyilvánított épületekre, építményekre és területekre, 

szabályozza ezen védett értékek fenntartásának, felújításának, karbantartásának feltételeit; 

d) gondoskodik az egy kerületet meghaladó víz-, egészséges ivóvíz-, gáz-, távhőszolgáltatási, 

vízrendezési, szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási feladatokról, közreműködik a 

főváros energiaellátásának, közvilágításának biztosításában; gondoskodik a főváros ár- és 

belvízvédelméről, ennek körében különösen a főváros ár- és belvízvédelmi létesítményei 

fenntartásáról, fejlesztéséről; 

e) gondoskodik a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról; biztosítja a 

településtisztaságot, gondoskodik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék 

gyűjtéséről, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez 

szükséges lerakóhely területét; 

g) ellátja a főváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai feladatait, kijelöli a főútvonalakat, a 

tömegközlekedés által igénybe vett útvonalakat, ellátja Budapest területén a fővárosi 

önkormányzat tulajdonában levő országos közutak, közúti hidak, alul- és felüljárók - az 

autópályák és autóutak kivételével - üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését, valamint a 

kerületi önkormányzatok tulajdonában levő tömegközlekedés által igénybe vett utak 

üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését; 

h) rendeletében szabályozza a főváros parkolási és parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten 

védett és védett parkolási övezeteket, az alkalmazható várakozási díjak megállapítását, a 

közterülethasználatot és a közterület rendjét, a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait; 

j) közreműködik a fogyasztóvédelmi feladatok ellátásában; kijelöli a vásárcsarnokok és piacok 

létesítésére megfelelő területeket, rendeletében szabályozza és ellátja a tulajdonában lévő 

(résztulajdonában lévő) piacok és vásárcsarnokok fenntartásával, fejlesztésével és 

működtetésével kapcsolatos feladatokat; 
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l) ellátja az önkormányzati levegőtisztaság-, vízminőség-védelmi feladatokat, kijelöli, fejleszti és 

fenntartja a rendeletében meghatározott módon a főváros városképe szempontjából védendő 

természeti környezetet, közcélú zöldterületet; 

p) fővárosi információs rendszert működtet. 

 

Az előző szakasz hatáskör-telepítési elveivel összhangban rögzíti a törvény a Fővárosi 

Önkormányzat feladat- és hatáskörét. A törvényszövegben szereplő különösen kitétel itt is utal 

arra, hogy a felsorolás nem taxatív jellegű. Csak a főbb feladatcsoportok szerepelnek e 

szakaszban. A feladatok részletezése, valamint a további feladatok az ágazati és egyéb 

törvényekben találhatók meg mindig meghatározva, hogy a hatáskör gazdája a Fővárosi 

Önkormányzat vagy a kerületi képviselő-testület. 

Különösen nagy szerepe van a Fővárosi Önkormányzatnak a lakosok közszolgáltatásokkal való 

ellátásának biztosításában. Kiemeli a törvény a lakásgazdálkodás, a közüzemi kommunális 

szolgáltatások feladatait. Önálló blokkot képez a feladatcsoportokon belül a tömegközlekedési, 

forgalomtechnikai, a fővárosi úthálózat fenntartásával, valamint a parkolási, 

parkolásgazdálkodási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatkör. A Fővárosi Önkormányzat 

gondoskodik mindazon feladat ellátásáról a főváros területén, amelyet a törvény a megyei 

önkormányzatok hatáskörébe utal. Továbbá a Fővárosi Önkormányzat hatáskörét állapítja meg a 

törvény két olyan területen, amelyet a települési önkormányzatok kötelező feladatává tett az Ötv. 

Ezek közül az első az f) pontban megjelölt feladat, nevezetesen a Fővárosi Önkormányzat jelöli 

ki a köztemetők létesítésére, bővítésére alkalmas területeket és gondoskodik a tulajdonát képező 

köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről. A d) pontban történik utalás a főváros 

energiaellátásának, közvilágításának biztosításában való közreműködésről. A feladatcsoporthoz 

tartozó konkrét hatásköröket meghatározó ágazati és más törvények számos esetben 

rendeletalkotási kötelezettséget írnak elő a Fővárosi Közgyűlés számára. 

 

A főváros számos más, környezetet is érintő kérdést szabályoz. Így pl. a fővárosi zöldterületek 

védelmét, használatát, fenntartását és fejlesztését. Ugyancsak szabályozza (a kerületi 

önkormányzatokkal együttműködésben a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartását és 

fejlesztését. 

A főváros sajátosságai révén nyilvánvaló, hogy a kerületeknek sokkal kevesebb, 

környezetvédelemmel összefüggő feladat juthat, mint a fővárosnak, hiszen alig találni olyan 

környezeti problémát, amelyik egyetlen kerület határain belül maradna. 
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1 A programban megfogalmazott célok és feladatok 

röviden  
 

 

1. A II. középtávú program 2008-2014 

1.1. Kiemelt környezeti problémák 

1.1.1. Zaj és rezgés-szennyezettség 

 

Cél 1. Zajterhelés csökkentése  

Feladat 1. A zajjal leginkább érintett épületek zajvédelmét elősegítő intézkedések pályázatainak 

szervezése, megírása. 

Feladat 2. A zajszennyező források mellé (mint például forgalmas közúti és vasútvonalak) 

komoly védő hatású növényzet telepítése. 

Feladat 3. Vonalas zajforrás esetében a határérték-túllépések, különösen az éjszakai 65 dBA 

feletti zajterhelés felszámolása, aktív és passzív védelem megvalósítása a fővárossal 

együtt.  

Feladat 4. Zajgátló falak létesítése.  

Feladat 5. A vasút, HÉV vagy villamospályák felújítása és tervszerű, folyamatos karbantartása. 

Nagyon fontos a zajkibocsátás szempontjából a gördülési zaj csökkentése, ezért 

folyamatos felületjavítás – síncsiszolás – végzése szükséges.  

Feladat 6. Útburkolatok tervszerű, folyamatos felújítása a kisebb utakon is. Suttogó aszfalt 

alkalmazása (zajvédelmi tulajdonságú aszfalt).   

Feladat 7. Olyan önkormányzati szakértői csoport létrehozása, amely azonnali ellenőrzést és 

intézkedést tesz lehetővé lakossági panaszok esetén. Külföldi tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy hasonló rendszerek (ún. „zajkommandó”) működtetésével 

eredményesen kezelhető a probléma. 

 

1.1.2. Levegőszennyezettség 

1.1.2.1. Porszennyezettség 

 

Cél 2. Levegőminőség javítása  

  

Feladat 1. Kritikus méretű légszennyezés csökkentése a meglévő forgalmi rend 

felülvizsgálatával. (pl. M 0 híd megépítése, az M 0 levezető szakaszának kijelölése, a 

10-es és a 11-es út összekötése, az Aquincumi híd megépítése, és az északi vasúti híd 

felújítása, az elővárosi gyorsvasút megépítése, illetve az 1-es villamos 

meghosszabbítása a Bécsi út végéig és a 17-es villamos kihozása a budai rakpartig). 

A feladat nem kerületi kompetencia, ezért a fővárosnál szükséges az ezirányú 

lobbitevékenység megszervezése.  

Feladat 2. Távhőszolgáltatás versenyképességének megteremtése, támogatási rendszer 

kidolgozása, lakossági alternetív fűtésmódok megismertetése, támogatási rendjének 

kidolgozása.  

Feladat 3. Fedetlen felületek feltérképezése, zöldfelületi koncepciójának kidolgozása a 

zöldfelület-fejlesztési program részeként.  
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Feladat 4. Fásítási program készítése a fővárossal együttműködve, a legszennyezőbb közlekedési 

útvonalak fásításának prioritásával, ez a porcsökkentést is eredményezi.  

Fealadat 5. Az építkezések ellenőrzése. 

Feladat 6. Nyílászárócsere. A terhelés enyhítésére javasoljuk a nyílászárócserét hő- és 

hangszigetelő üvegre. Ebben a lakosság az önkormányzat támogatására számíthat, a 

környezetvédelmi alap fedezetet adhat a nyílászárócserékre. A nyílászárócsere ugyan 

várhatóan érzékelhetően növeli a lakosok komfortérzetét, ám ettől a mérések által 

kimutatott problémák (határérték feletti szálló por és zajterhelés) önmagukban nem 

szűnnek meg. 

 

1.1.3. Szennyvizek és víziközművek 

1.1.3.1 Szennyvizek 

1.1.3.2. Víziközművek 

 

Cél 3. A kerület korszerű vízhálózati ellátásának megteremtése.  

Feladat 1. Aranyhegyi vízhálózat végleges kiépítése, Ürömi rendszerről való leválasztása. Ennek 

kb. 90%-a címzett állami támogatásból megvalósult. A Govula úton gépház létesült. 

A hátralévő feladatok elvégzése szükséges.  

Feladat 2. A Királyok útján az árvízvédelmi védvonal alatt húzódó DN 800-as főnyomócső 

kiváltása (a kiváltás függ az árvízvédelmi megoldások véglegesítésétől is)  

Feladat 3. A 70 évesnél öregebb vízhálózatok rekonstrukciója. 

Feladat 4. A DN 80-as jelenleg már nem szabványos vízhálózat cseréje. 

Feladat 5. Az ellátatlan és veszélyeztetett területek felszíni vízrendezésének, vízelvezetésének 

megvalósítása a rendezési terveknek, elfogadott ütemezésnek megfelelően, 

figyelembe véve a Mélyépterv tanulmányát.  

 

Cél 4. Csatornahálózat fejlesztése.  

Feladat 1. Római part csatornázatlanságának megszüntetése, szennyvízelvezetés kiépítése. 

Feladat 2. A Csillaghegyi családi házas területek szennyvízelvezetésének végleges kiépítése.  

Feladat 3. Aranyhegyi térség csatornázása.  

Feladat 4. Aranyhegy délkeleti részének és Mocsáros dűlő szennyvíz főgyűjtő csatornája és 

átemelő megépítése. 

Feladat 5. Csillaghegyi út, Törökkő utca, Pomázi út szennyvíz és csapadékvíz elvezetése.  

Feladat 6. Bécsi úti gyűjtő egyes szakaszainak felbővítése, illetve tehermentesítése, mert a 

kerület hegyvidéki területeinek vízrendezése enélkül nem lehetséges. 

Feladat 7. Az Árpád fejedelem úti gyűjtő egyes szakaszainak bővítése, illetve tehermentesítése. 

Feladat 8. Nyilvántartás készítése azokról az ingatlanokról, amelyeket a közműbefogadók 

rendelkezésre állása ellenére nem kötöttek rá a közcsatornahálózatra a csatornázási 

művek adatai alapján. 

Feladat 9. Csatornázatlan területek felszámolása (Bécsi út nyugati része).  

 

Cél 5. Dunai szennyvíz-bevezetés megszüntetése. 

Feladat 1. A Békásmegyeri szennyvízátemelő közvetlen Dunai üzemszerű szennyvíz- 

bevezetésének megszüntetése (várhatóan a Duna alatti nyomócső üzembe helyezése 

után 1-2 évvel). 
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Cél 6. Hegyvidéki területek csapadékvíz-elvezetésének megoldása. 

Feladat 1. A Mocsáros dűlői és a Péterhegyi terület kiépítésével egyidőben a Péterhegyi árok és 

Schäffer árok átépítése. A Pusztakúti út melletti Péterhegyi árok záportározójának 

áthelyezése, bővítése a megnövekedett igények szerint.   

Feladat 2. Szépvölgyi árok felső szakaszának rendezése. 

Feladat 3. Az Ürömi bányaüregbe lerakott hulladék és csapadékvíz eltávolítása, a projektben az 

önkormányzat maximális és hatékony részvétele.  

Feladat 4. Az elválasztó rendszerű területeken a családi házas térségben a nyílt árkos, vagy zárt 

rendszerű csapadékvíz-elvezetés kialakítása. 

Feladat 5. Az Aranyhegyi patak átépítése a 10-es út beruházásával egyidőben, figyelembe véve 

az Aranyhegy és Mocsáros dűlő beépítése esetén a felszíni vizek befogadási 

lehetőségét. 

 

Cél 7. Árvízvédelmi rendszer megépítése. 

Feladat 1. Végleges döntés meghozása a Római parti elsőrendű árvízvédelmi helyéről és műszaki 

megoldásáról (parton, vagy a Királyok útján). 

Feladat 2. Az Aranyhegyi patak árvédelmi visszatöltésezése.  

 

1.1.4. Éghajlatváltozás és energiagazdálkodás 

1.1.4.1. Éghajlatváltozás 

1.1.4.2. Energiagazdálkodás 

 

Cél 8. Energiaellátóhálózatok bővítése környezetbarát fűtési rendszer támogatásával. 

Feladat 1. Távfűtési területek kijelölése. 

Feladat 2. Észak-budai Fűtőmű gázturbinás fejlesztése. 

Feladat 3. Óbudai Gázgyár és a fűtőmű közötti nagynyomású gázvezeték kiépítése. 

Feladat 4. Kaszásdűlő állomás bővítése. 

Feladat 5. Zápor utcai fűtőmű funkcióváltása.  

Feladat 6. Mocsáros dűlő beépítése esetén a távfűtő vezeték esztétikai megjelenésének javítása. 

Feladat 7. Harsánylejtő beépítése előtt a nagynyomású gázvezetékek átépítése. 

Feladat 8. A Kunigunda útja mellett levő Kaszásdűlő és a Déli pályaudvar mellett levő Buda-

Közép 120/10 kV-os alállomások közötti 120 kV-os földkábel kiépítése.  

Feladat 9. Koncentrált területfejlesztéshez kapcsolódóan (Mocsárosdűlő, volt Óbudai Gázgyár 

területe) Óbudán egy kis teljesítményű és helyigényű 120/10kV-os alállomás 

látesítése.  

Feladat 10. Az alállomásokból kiinduló 10 kV-os kábelhálózat igények szerinti bővítése.  

Feladat 11. A meglévő 120 kV-os légvezetékek belterületi szakaszon fokozatos földkábeles 

átépítése.  

Feladat 12. A hálózatok korszerűsítése.  

 

Cél 9. A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése.  

Feladat 1. Javaslat kidolgozása a termnészeti erőforrások felhasználásában a megújúló 

erőforrások alkalmazásának előnyben részesítésére.  

Feladat 2. Környezetvédelmi célra előirányzott források növelése. 
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Feladat 3. Folyamatos lakossági tájékoztatás a környezet minőségéről, jól hozzáférhető, 

folyamatosan karbantartott információs rendszer, adatbázis megteremtésével, 

lakossági, civil szervezeti jelzések fogadásával. 

Feladat 4. Kerületi klímapolitika kidolgozása.    

Feladat 5.Az energiahatékonyság növelése a környezeti fenntarthatóság figyelembe vételével, 

különös tekintettel az épületek energiaköltségének megtakarítására.  

Feladat 6.A szervezet struktúrájában jelenjenek meg a környezeti fenntarthatóság biztosításához 

kapcsolódó munkakörök és a folyamatos továbbképzés terve. 

 

1.2. Közterületek és az épített környezet állapota 

1.2.1. Köztisztaság – a közterületek takarítása 

 

Cél 10. Közterületek takarításának fejlesztése.  

Feladat 1. Önálló közterület-felügyelet létrehozása.  

Feladat 2. Az előző években hagyománnyá vált, a lakossággal közös akciók folytatása. Két 

alkalommal kerületi nagytakarítási akció lebonyolítása. 

Feladat 3. Intenzívebb járda- és park-takarítás. 

Feladat 4. Fokozott ellenőrzéssel megakadályozni az illegális szemétlerakók kialakulását.  

Feladat 5. A gyepen, vagy csupasz földfelületen való parkolás visszaszorítása, közterületi 

ellenőrzéssel. 

 

1.2.1.1. A kutyapiszok 

 

Cél 11. Kutyapiszok-probléma megoldása.  

Feladat 1. A kutyapiszok mennyiségének csökkentése a kerület közterületein. Ismeretterjesztő 

kampánnyal érdekeltté kell tenni a kutyatartó lakosokat a tisztaság megőrzésében, s 

ezt megfelelő önkormányzati eszközökkel ösztönözni szükséges.  

Feladat 2.  Kutyák elől elzárt parkok, közterek és játszóterek kialakítása.  

Feladat 3. Igényes, gondozott kutyafuttatók számának növelése.  

Feladat 4. A kutyafuttatók rendben tartása.   

Feladat 5. Rongálódás javítása, beleértve a kutyák kaparta gödrök betemetését, a művi elemek és 

a növényzet pótlását, javítását 

Feladat 6. Gyűjtőzacskók elhelyezése és folyamatos pótlása kerületszerte. Gondoskodni a 

kutyapiszok-mentesítéshez kihelyezett gyűjtők rendszeres ürítéséről és 

karbantartásáról.  

Feladat 7. A kutyák közterületi jelenlétének ellenőrzése (közterület-felügyelet). 

 

1.2.2. A közterületeken elhelyezett műtárgyak állapota 

 

Cél 12. A műtárgyak állapotának javítása.  

Feladat 1. Járdák, közterületek fokozott takarításának megszervezése. 

Feladat 2. Utcabútorok, műtárgyak javítása, felújítása.  

 

1.2.3. Az épített környezet állapota 

 

Cél 13. A graffitik eltávolítása.  
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Feladat 1. A kerület bekamerázása a főbb csomópontokban, következetes szankcionálás 

Feladat 2. Vizuális túlterhelés csökkentése az utcai plakátozásra rendelkezésre álló felületek 

mennyiségének korlátozásával.  

Feladat 3. Útfelújítások folytatása a kisebb utakra is. 

 

1.3. Hulladékgazdálkodás 

1.3.1. Települési szilárd hulladék 

1.3.1.1. A keletkező kommunális hulladék összetétele 

1.3.1.2. A lakossági szemétszállítás 

1.3.1.3. Lomtalanítás 

1.3.2. Szelektív hulladékgyűjtés 

1.3.2.1. Hulladékudvarok 

1.3.2.2. Hulladékgyűjtő szigetek 

1.3.2.3. Egyes hulladékfajták külön gyűjtése 

 

Cél 14. Hulladékgazdálkodási adatok pontosítása.  

Feladat 1. Az adathiány kiküszöbölésére javasolt a kerület önkormányzatának felvenni a 

kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzat illetékeseivel arra nézve, hogy a 

közszolgáltatók (akik szerződéses kapcsolatban a fővárossal és nem külön a 

kerületekkel állnak) az egyes adatokat a jövőben kerületi bontásban is gyűjtsék. Ezzel 

a módszerrel lennének igazán áttekinthetőek a keletkező hulladékok mennyiségi 

adatai és lenne látható az, hogy a fővárosi szinten megjelenő egyes 

hulladékgazdálkodási problémák a valóságban mely kerületeket érintik 

kiemelkedően, melyeket pedig kevésbé.  

Feladat 2. Az adatgyűjtés ezen módjának szükségessége a Központi Statisztikai Hivatallal 

kapcsolatban is fennáll, így meg kell vizsgálni a jövőben, hogy milyen lehetőség 

nyílna a Hivatallal való kerületi együttműködésre az adatok kerületi szinten történő 

gyűjtése terén.  

 

Cél 15. Korszerű hulladékkezelés megvalósítása.  

Feladat 1. A keletkező hulladékok mennyiségének, a lerakóra kerülő hulladék szervesanyag- 

tartalmának, a veszélyes hulladék-összetevők, a csomagolóanyagok és egyéb 

hasznosítható anyagok mennyiségének csökkentése.   

Feladat 2. Szelektív hulladékgyűjtés szemléletének erősítése, a gyűjtőszigetek kihelyezésének 

folytatása. 

Feladat 3. Lomtalanítás gyakoribbá tétele.  

Feladat 4. Veszélyes és nem veszélyes termelési hulladék mennyiségének csökkentése.  

Feladat 5. A kertes társasházakban keletkező, nagy mennyiségű zöldhulladék (biomassza) 

megőrzése, a természet körforgásába visszavezetése, házi komosztálás támogatása.  

Feladat 6. Kezdeményezni kell a szelektív hulladékgyűjtés terén az együttműködést a Fővárosi 

Önkormányzattal, a közszolgáltatóval, a témával foglalkozó gazdálkodó 

szervezetekkel, a környezetvédő szervezetekkel és természetesen a lakossággal 

Feladat 7. Hasznos lenne a jövőben egy, a szelektív hulladékgyűjtés kerületi koordinálására 

vonatkozó önkormányzati cselekvési program kidolgozása. 

Feladat 8. Kiemelkedően fontos a lakosság tájékoztatása a szelektív hulladékgyűjtés egyes 

kérdéseiről, illetve a keletkező hulladékfajtákról. Célszerű kihasználni a kerületben 
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működő társadalmi szervezetek esetleges segítségét, azt, hogy ők a lakossághoz 

„közelebb állnak” mint a kerület önkormányzata.  

Feladat 9. Javaslatunk szerint a papír szelektív gyűjtése a mainál rendezettebb formában kellene 

megvalósuljon pl. a már meglévő gyűjtőszigetek kibővítésével, vagy más formában, 

így például zárt rendszerű, beltéri edényzet biztosításával.  

Feladat 10. A beindult papírgyűjtési rendszert érdemes lenne kiterjeszteni a kerület további 

bevonható részein, az iskolákban, intézményekben és esetleg a vállalkozásoknál is.  

Feladat 11. Javasoljuk a csomagolási hulladékok gyűjtési körének bővítését, mind 

mennyiségében, mind pedig az elkülönítetten gyűjtött hulladék-típusok tekintetében. 

Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen, további hulladék-típusok elkülönítetten 

történő gyűjtésére van lehetőség a jövőben.  

Feladat 12. Hasznos lenne a jövőben a különböző önkormányzati intézmények bevonása is a 

szelektív hulladékgyűjtési akciókba.   

Feladat 13. A jövőre nézve szorgalmazzuk, hogy a kerület önkormányzata vegye fel a 

kapcsolatot a Főváros illetékeseivel egy, a kerületben kialakításra kerülő újabb 

hulladékudvar helyszínének kijelölése és az udvar minél előbb történő kialakítása 

céljából. 

 

Cél 16. A veszélyes hulladékok begyűjtése  

Feladat 1. A lakossági veszélyes hulladékok gyűjtési akciók megszervezése: évente két 

alkalommal a kerület több forgalmas pontján (helyszín a képviselői javaslatok 

alapján).  

Feladat 2. Használt sütőolaj gyűjtésének beindítása,   

Feladat 3. Szárazelem-gyűjtők kihelyezése valamennyi oktatási és közintézményben 

 

1.3.3. Zöldhulladékok kezelése 

1.3.4. Illegális hulladéklerakás 

 

Cél 17. Az illegális hulladéklerakás megszüntetése.  

Feladat 1. Illegális hulladéklerakás megszüntetése, a szennyezett területek megtisztítása. 

 

1.4. Természeti értékeink és városi zöldfelületeink 

1.4.1. Természetvédelem – védett területek 

1.4.1.1. Jogszabályi háttér 

 

Cél 18. Védett és védelemre tervezett területek jogszabályi hátterének összehangolása, 

támogatási rendszerének kidolgozása.  

Feladat 1. Tanulmány készítése a védett és védelemre tervezett területek átfedésének feltárására. 

Feladat 2. A kerületi védettségű területek felterjesztése fővárosi védelemre, a fővárosi körbe nem 

kerülő természeti területekre, értékekre védelmi program készítése, védelmi feltételek 

kidolgozása.  

Feladat 3. Természetvédelmi támogatási alap létrehozása a más támogatási forráshoz nem tartozó 

területek védelmének biztosítására.  

 

1.4.1.2. Partnerszervezetek 

1.4.1.3. Élőhelyek védelme – egyedi védelem 
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1.4.1.4. Tájképi és kultúrtáji értékek 

1.4.2. Természeti értékeink 

1.4.2.1. Geológiai képződmények 

1.4.2.2. Talaj 

1.4.2.3. Természetes vizek 

 

Cél 19. Élővizek szennyezettségének csökkentése, revitalizálása.  

Feladat 1. A felszíni vizek minőségének javítása, a közvetlen szennyvíz-bevezetések 

feltérképezése, megszüntetése, a revitalizáció előkészítése (különösen az Aranyhegyi-

patak vízminőségét tekintve). 

Feladat 2. A felszínközeli vizek állapotának felmérése, szennyeződés-mentesítése, további 

szennyeződések megelőzése, különös tekintettel a természeti értékekben gazdag 

területekre (Mocsáros-dűlő, Gőtés-tó) védelmi program készítése.  

 

Cél 20. Vízminőség javítása, vízvagyon megóvása.  

Feladat 1. A kerületet határoló és a kerület területén lévő élővízfolyásokra, a talajvizre vonatkozó 

mérési eredmények kerületi adatbázisának létrehozása, meglévő adatbázisokra építve. 

Bár a Duna vízminőségének javítása nem kerületi kompetencia, szükséges a 

fővárosnál az ezirányú lobbitevékenység megszervezése.  

 

1.4.2.4. Flóra 

1.4.2.5. Fauna 

1.4.3. Közparkok 

1.4.4. Fasorok 

 

Cél 21. A természetvédelmi értékek megőrzése.  

Feladat 1. A kerület számára jelentőséggel (értékkel, érdekességgel) bíró növénytani, állattani, 

földtani, víztani és kultúrtörténeti értékek felkutatása, összegzése (civil szervezetek, 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága), adatbázis építése.  

Feladat 2. Helyi védelem alá helyezés kezdeményezése.  

Feladat 3 Az Árpád forrás tulajdonviszonyainak rendezése; a hasznosítása a kerület feladata 

legyen.  

Feladat 4. A kerület természeti értékeiről rendszeres megjelenés a kerületi lapokban és más 

csatornákon (pl. kerületi kiadványok, honlap, stb. – ez a felfedező utak keretében már 

megindult). 

Feladat 5. A Nemzeti Park Igazgatósággal és természetvédelmi tevékenységet végző civil 

szervezetekkel, valamint oktatási intézményekkel közösen tanösvények, helyszíni 

tájékoztatásra alkalmas ismertető táblák kihelyezése.  

Feladat 6. A kerület sorfáinak részletes felmérése és értékelése (hely, faj, méret, állapot, teendő, 

értékmeghatározás) digitális feldolgozással. A felmérés tartalmazhatná a kerületi és 

fővárosi tulajdonú utak, utcák sorfáit egyaránt, így egységes, aktualizálható 

adatállományt lehetne létrehozni. A fasorok felvételének e feldolgozása egy 

hosszútávú, elméleti és gyakorlati koncepció első lépése lehetne. 

 

1.4.5. Egyéb városi zöldfelületek 
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Cél 22 Potenciális zöldfelület-fejlesztési területek (Óbudai sziget, Arany-patak, Mocsáros-dűlő, 

Római part, bányarekultivációk, lakóparkok járulékos beruházásaként közparkok, strandok, 

sportterületek, erdők) meghatározása.  

Feladat 1. Potenciális zöldfelületi, önkormányzati tulajdonban levő területek állapotfelmérése. 

Feladat 2. Pályázatok készítése a lehetséges fejlesztési területek forrásainak előteremtéséhez. 

Feladat 3. Bánya-rekultivációk befejezéséhez források előteremtése, pályázatok készítése. 

Feladat 4. Óbudai-sziget kerületi érdekeltségének erősítése, zöldfelületének megvédése.  

Feladat 5. Zöldfelületi szempontból alulhasznosított területek fejlesztési tervének kidolgozása.  

Feladat 6. Zöldfelület-fejlesztési koncepció felülvizsgálata, vagy új koncepció készítése. Ehhez 

elengedhetetlen kiindulási alapként kellene egy részletes geodéziai felmérés, 

állapotfelvétel, digitális feldolgozással. 

 

Cél 23. Közparkhiányos területek közösségi zöldfelületi igényének kielégítése.  

Feladat 1. Óbuda-Újlak közparkhiányos területein az utcák gyalogos funkciójának erősítése, 

zöldfelületek telepítési lehetőségeinek feltárása, belső udvarok zöldfelület-fejlesztési 

lehetőségeinek kidolgozása, különös figyelemmel a meglévő zöldfelületekre.   

Feladat 2. Az újonnan épülő lakóparkok szabályozási terveiben a tényleges közpark-igény 

területi biztosítása. Az engedélyezés során az építendő közparkok tervezésének 

beépítése az engedélyezés folyamatába. Épületek használatbavételi engedélyeinek 

összekapcsolása a parkok megvalósításával és átadásával. 

 

1.5. Környezeti nevelés és kommunikáció 

1.5.1. Oktatási intézmények bevonása a tudatos környezetvédelemre nevelésbe 

1.5.2. Tájékoztatás és információ-szolgáltatás 

 

Cél 24. Kommunikáció fejlesztése  

A települési környezeti megóvásában alapvető az emberek részvétele, hozzáállása. A környezeti 

nevelést az önkormányzat sokrétű tevékenységével segítheti elő. A fenti programpontok 

megvalósításához is nagy mértékben hozzájárul a kerületben lakókkal folytatott kommunikáció. 

A környezettudatos állampolgárok tevékenysége, a civil aktivitás a környezetvédelem nagy 

erőforrása, amit általában is támogatni, erősíteni érdemes. A lakosság lehetőségeinek 

kiterjesztéséhez nemcsak a bejegyzett egyesületeket, hanem a kisebb csoportokat is lehet 

támogatni – ehhez pusztán arra van szükség, hogy az adott feladatot végző csoport egy tagja 

felelősséget vállaljon a lebonyolításért. 

Feladat 1. A környezetvédelmi témájú intézkedések, ismeretek széles körű hozzáférésének 

elősegítése (kerületi újság, eseti kiadványok, a kerület hivatalos honlapja stb.). A 

kerület honlapjának fejlesztése elősegíti az önkormányzat és a lakosság  közötti 

kommunikáció és interakció hatékonyabbá tételét, a kerület polgárainak pontosabb, 

rugalmasabb tájékoztatását és tájékozódását, az egyszerűbb és pontosabb ügyintézést, 

az önkormányzat részéről pedig a lakossági igények pontosabb megismerését. 

Hozzájárul továbbá működő interaktív fórumokkal ahhoz is, hogy a lakosságnak és az 

érintett csoportoknak az internet nyújtotta keretek között, lehetősége legyen az 

önkormányzat döntéseinek pontos megismerésére és a döntéselőkészítő 

folyamatokban való aktív részvételre is, elősegítve ezzel egy, az önkormányzati 

demokratikus képviseletet jobban „működtető” önkormányzati rendszer kialakulását. 

Ezért szükséges:  
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 Internetes fórum létrehozása az önkormányzat és a lakosság valamint a lakosság 

egymás közötti párbeszédének fejlesztése céljából. Az interneten keresztül is 

lehessen kérdésekkel, észrevételekkkel fordulni az önkormányzat illetékeseihez.  

 Panasz-levelesláda. 

 Részletes, folyamatosan aktualizált rendelettár. 

 Közgyűlési meghívók és munkatervek folyamatos elérhetősége a portálon.  

 Közgyűlési (esetleg bizottsági) előterjesztések elérhetősége a portálon. Az 

előterjesztések, közgyűlési napirendek megfelelő időben való közzétételét azért 

tartjuk nagyon fontosnak, mert ezek kellő időben történő nyilvánosságra hozatala 

biztosíthatja csak azt, hogy az érintettek az érdekérvényesítés megfelelő 

mechanizmusait életbe léptessék egy döntés előtt. Megjegyezzük, hogy ma már 

működnek olyan önkormányzati portálok is, amelyeken az előterjesztések 

véleményezésének jogát az interneten keresztül is gyakorolhatják a lakók, az 

érintettek.  

 Közgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok elérhetősége a portálon.  

 Lakossági fórumok időpontjának közzététele, pontos tájékoztatás.  

 A képviselő testület tagjainak közvetlen elérhetőségéről információk (e-mail cím, 

vagy telefonszám).  

 Óbuda c. újság elérhetősége a portálon.  

Feladat 2. A környezettel kapcsolatos adatok nyilvánosságának biztosítása. A lakosság és az 

önkormányzat közötti kapcsolat javítása az információk, döntések, döntés előkészítési 

érvek nyilvánosságra hozatalával, a lakossági igények megfelelő fogadtatásával és 

kezelésével. Az önkormányzat részéről ezen erőfeszítések számos hozadékot is 

ígérnek, hiszen erősödhetnek az itt élők kerületi kötődései, s a kerület fejlesztéseihez, 

céljaihoz számos esetben hatékonyabban megnyerhető lesz partnerként a lakosság.  

Feladat 3. A lakossággal való közvetlen találkozások szorgalmazása (lakossági fórumokon, 

illetve különböző előadásokon, megnyitókon, konferenciákon stb.). Fontos ügyekben 

kampányok szervezése a lakosság számára az érintettek bevonásával. A lakossági 

aktivitás felkeltése rendezvényeken, fórumokon: szakkérdések képviselői és az 

érintettek részvétele nyílt vitanapokon és lakossági kerekasztal-beszélgetéseken.   

 

1.5.3. Pályázatok kiírása 

 

Cél 25 Önkormányzati szabályozás fejlesztése. 

Az új környezetvédelmi jogszabályokban adott hatáskörök alapján célszerű 

szabályozni/újraszabályozni a környezetvédelmi kérdésköröket (zaj, levegőtisztaság-védelem). 

Egyúttal megfontolható a környezetvédelmi programból adódó módosítások átvezetése más 

önkormányzati rendeletekben is. 

Egyes környezetvédelmi tevékenységek kis összegekkel finanszírozhatók, azonban 

folyamatosságot igényelnek (környezeti nevelési ügyek, egyes szelektív hulladékgyűjtési formák 

stb.) A folyamatosság érdekében ezen tevékenységek finanszírozására rendszeres bevételt 

célszerű biztosítani. 

Feladat 1. Az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek módosítása a jogszabályi 

módosítások, a telepengedélyezések tapasztalatai és a környezetvédelmi program 

megfontolásai alapján. 
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Feladat 2. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának az áttekintése, szükséges intézkedések 

meghozatala, az alap megóvása.  

Feladat 3. Az Önkormányzat évente meghirdetett közmeghallgatásán közérdekű javaslatokkal 

élhetnek az állampolgárok, civil szervezetek környezetvédelmi témákban.  

Feladat 4. Az Önkormányzat minőségirányítási rendszerében jelenjen meg az ökoaudit. 

 

Cél 26 A környezeti nevelés korszerű szemlélettel és tartalommal valósuljon meg.  

Feladat 1. Az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek módosítása a jogszabályi 

módosítások, a telepengedélyezések tapasztalatai és a környezetvédelmi program 

megfontolásai alapján. 

Feladat 2. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának az áttekintése, szükséges intézkedések 

meghozatala, az alap megóvása. 

 

Cél 27. A környezeti nevelés fejlesztése.  

Feladat 1. Környezetvédelmi rendezvények szervezése (egyeztetés iskolákkal, művelődési 

központokkal; a már hagyományos rendezvények segítése, új kezdeményezések 

támogatása). 

Feladat 2. Kerületi szintű környezeti nevelési koncepció elkészítése. 

Feladat 3. Az Ökoiskola Hálózathoz való csatlakozás támogatása (www.okoiskola.hu). 

Feladat 4. A programpontokhoz kapcsolódó lakossági tevékenységek meghatározása, ezekből 

hagyományteremtő rendezvények indítása. 

Feladat 5. Éves rendezvényterv készítése minél több célcsoport és tevékenység lefedésével. 

 

1.6. Együttműködés a környezet védelméért 

1.6.1. Önkormányzat  

1.6.2. Érintett helyi szervezetek 

1.6.3. Civil szervezetek 

1.6.4. Lakosság 

 

 

Cél 28 Együttműködés az önkormányzaton belül. 

Feladat 1. Legyen összehangolt, céltudatos együttműködés a Polgármesteri Hivatal irodái 

(egészségügyi, környezetvédelmi, oktatási), az önkormányzat bizottságai 

(egészségügyi, környezetvédelmi, oktatási, sport, stb.) között a program 

megvalósítására. A kerület oktatáspolitikai koncepciójában érvényesüljenek a 

környezeti nevelés követelményei.  

 

Cél 29 Együttműködés más önkormányzatokkal, állami szervekkel. 

A környezeti ügyek kezelése rendszerint együttműködést igényel, különösen igaz ez Óbuda-

Békásmegyer kerületben, ahol a problémák meghatározó része más önkormányzatokat 

(szomszéd kerületeket, fővárost), illetve más állami szerveket is érint. A hatékony fellépést 

gyakran jogszabályi, hatásköri bizonytalanságok is nehezítik. Az intézkedések eredményessége 

érdekében külön hangsúlyt kell kapnia az együttműködésnek. 

Feladat 1. A tapasztalatok összegzése.  

Feladat 2. A szabályozás áttekintése kapcsán az együttműködési formák fejlesztése. 

Feladat 3. Közös adatbázisok működtetése a környezeti adatokkal. 

http://www.okoiskola.hu/
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Feladat 4. Az Aarhusi Egyezménnyel összhangban lévő intézkedések megtétele (azaz ez esetben 

elsősorban a közérdekű – így a környezetre vonatkozó információk - adatok 

nyilvánosságára, kezelésére és hozzáférhetőségére vonatkozó intézkedések megtétele; 

az ezzel kapcsolatos közösségi részvételre képesítés és a megfelelő jogorvoslat 

biztosítása).  

Feladat 5 Alakuljon ki hatékony együttműködés a helyi közösség tagjaival, az önkormányzat, a 

bizottság, a közoktatási intézmények, főiskolák, a termelési szféra vállalatai, a civil 

szervezetek, más közösségi csoportok és a média bevonásával.  

 

Cél 30. A civil szervezetek támogatásának növelése.  

Feladat 1. A civil szervezetek számára kiírt környezetfejlesztési pályázatokat – különösen a 

zöldfelületek gyarapításának témakörében – legalább 100 %-kal meg kell növelni.  

 

Cél 31 Együttműködés a civil szervezetekkel . 

Feladat 1. Ki kell dolgozni, és gyakorolni kell a kerület által megvalósított beruházások 

előkészítése során a lakossági információcserére vonatkozó eljárásrendet.  

Feladat 2. Létre kell hozni a kerületi környezeti tájékoztató központot, amely Internet-honlappal, 

papíralapú kiadványokkal, és személyes tanácsadással is rendelkezésére áll 

környezeti kérdésekben a civil és a gazdálkodó szervezeteknek, illetve az érdeklődő 

magánszemélyeknek, különösen a környezetbarát közlekedés, az energia-

megtakarítás, klímaváltozás és a zöldfelület-fejlesztés témaköreiben.  

Feladat 3. A kerületi minőségi környezet alakulásáról, a megtett lépésekről a program célállapot-

jellemzői alapján évente beszámolót kell készíteni, és azt nyilvánosságra kell hozni. 

Ez a beszámoló feltárja, mire támaszkodhatunk a környezetvédelmi célok 

megvalósításában, azaz tartalmazza a helyi közösség erőforrásait.   

 

 

1.7. A környezetvédelmi feladatok megvalósításának pénzügyi háttere 

1.7.1. Pénzügyi háttér, források  

1.7.1.1. EU-s támogatási lehetőségek  

1.7.1.2. Önkormányzati pályázati lehetőség  

1.7.2. Végrehajtás és ellenőrzés  

 

Cél 32 A program végrehajtásának ellenőrzése   

Feladat 1. Az önkormányzat különös figyelemmel kísérje a program végrehajtását, és évente 

készítsen jelentést a végrehajtás mértékéről, az akadályokról, azok megoldásáról és 

törekedjen rá, hogy a kerület környezetvédelmi programjában célul tűzött feladatok, 

előírások, tervek és célkitűzések betartásra kerüljenek, érvényesüljenek. 

 

 

 

 

 



 

H-Gestor Kft.  

2 A programban megfogalmazott feladatok időbeli ütemezése (táblázat) 
 

 

Feladatok  Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

1. Cél: Zajterhelés csökkentése 

1. A zajjal leginkább érintett épületek 

zajvédelmét elősegítő intézkedések 

pályázatainak szervezése, megírása 

2009 Önkormányzat,  A résztvevők számától 

függ  

Önkormányzat  

2. A zajszennyező források mellé (mint 

például forgalmas közúti és 

vasútvonalak) komoly védő hatású 

növényzet telepítése. 

2010 Önkormányzat,  A helyszínek számától 

függ 

Önkormányzat  

3. Vonalas zajforrás esetében a 

határérték- túllépések, különösen az 

éjszakai 65 dBA feletti zajterhelés 

felszámolása, aktív és passzív védelem 

megvalósítása a fővárossal együtt. 

2011 Önkormányzat, 

Fővárosi 

Önkormányzat  

A helyszínek számától 

függ  

Fővárosi Önkormányzat 

4. Zajgátló falak létesítése. 2011 Önkormányzat, 

Fővárosi 

Önkormányzat  

A helyszínek számától 

függ  

Fővárosi Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

5. A vasút, HÉV, vagy villamospályák 

felújítása és tervszerű, folyamatos 

karbantartása. Nagyon fontos a 

zajkibocsátás szempontjából a gördülési 

zaj csökkentése, ezért a folyamatos 

felületjavítás – síncsiszolás – végzése 

szükséges. 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat 

18-25 millió Ft  Fővárosi Önkormányzat 

6. Útburkolatok tervszerű, folyamatos 

felújítása a kisebb utakon is. Suttogó 

aszfalt alkalmazása (zajvédelmi 

tulajdonságú aszfalt).   

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

Útszakaszok számától 

függ 

Fővárosi Önkormányzat 

7. Olyan önkormányzati szakértői 

csoport létrehozása, amely azonnali 

ellenőrzést és intézkedést tesz lehetővé 

lakossági panaszok esetén. (A zavaró 

zajokkal szemben azonnal fel kell lépni, 

nem lehet eredményes több napig, vagy 

hétig húzódó kivizsgálás.) Külföldi 

tapasztalatok alapján elmondható, hogy 

hasonló rendszerek, (ún. 

„zajkommandó”) működtetésével 

eredményesen kezelhető a probléma 

2010 Önkormányzat  A résztvevők számától 

függ 

Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

2. Cél: Levegőminőség javítása 

1. Kritikus méretű légszennyezés 

csökkentése a meglévő forgalmi rend 

felülvizsgálatával. (pl. M 0 híd 

megépítése, az M 0 levezető szakaszának 

kijelölése, a 10-es és a 11-es út 

összekötése, az Aquincumi híd 

megépítése és az északi vasúti híd 

felújítása, az elővárosi gyorsvasút 

megépítése, illetve az 1-es villamos 

meghosszabbítása a Bécsi út végéig és a 

17-es villamos kihozása a budai 

rakpartig). A feladat nem kerületi 

kompetencia, ezért a fővárosnál 

szükséges az ezirányú lobbitevékenység 

megszervezése. 

2012 Önkormányzat, 

Fővárosi 

Önkormányzat, 

Civil szervezetek  

Útszakaszok számától 

függ 

Fővárosi Önkormányzat,  

Európai Uniós források  

2. Távhőszolgáltatás 

versenyképességének megteremtése, 

támogatási rendszer kidolgozása, 

lakossági alternatív fűtésmódok 

megismertetése, támogatási rendjének 

kidolgozása. 

2012 Fővárosi 

Önkormányzat 

Az érintett lakások 

számától függ 

Fővárosi Önkormányzat, 

Magyar Állam  

3. Fedetlen felületek feltérképezése, 

zöldfelületi koncepciójának kidolgozása 

a zöldfelület fejlesztési program 

részeként. 

2010 Önkormányzat, 

Civil szervezetek 

Fővárosi 

Önkormányzat    

1-2 millió Ft Önkormányzat  

4. Fásítási program készítése a fővárossal 

együttműködve, a legszennyezőbb 

közlekedési útvonalak fásításának 

2010 Önkormányzat, 

Civil szervezetek 

Fővárosi 

1-2 millió Ft Fővárosi Önkormányzat, 

Pályázatok, 

Önkormányzat 
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prioritásával, ez a porcsökkentést is 

eredményezi.  

Önkormányzat 

5. Az építkezések ellenőrzése. Folyamatos Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

6. Nyílászárócsere. A terhelés 

enyhítésére javasoljuk a nyílászárócserét 

hő- és hangszigetelő üvegre. Ebben a 

lakosság az önkormányzat támogatására 

számíthat, a környezetvédelmi alap 

fedezetet adhat a nyílászárócserékre.  

Folyamatos  Önkormányzat, 

Lakossági 

egyesületek,  

Civil szerevezek  

Az érintett lakások 

számától függően 

Fővárosi Önkormányzat, 

magyarországi és 

Európai Uniós 

pályázatok  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

3. Cél: A kerület korszerű vízhálózati ellátásának megteremtése 

 

1. Aranyhegyi vízhálózat végleges 

kiépítése, Ürömi rendszerről való 

leválasztása. Ennek kb. 90%-a címzett 

állami támogatásból megvalósult. A 

Govula úton gépház létesült. A hátralévő 

feladatok elvégzése szükséges.  

2009 Kerületi 

Önkormányzat 

30 millió Ft  Kerületi Önkormányzat, 

Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok,  

 

2. A Királyok útján az árvízvédelmi 

védvonal alatt húzódó DN 800-as 

főnyomócső kiváltása (a kiváltás függ az 

árvízvédelmi megoldások 

véglegesítésétől is) . 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat 

A költség az 

árvízvédelmi 

megoldástól függ.  

Fővárosi Önkormányzat 

3. A 70 évesnél öregebb vízhálózatok 

rekonstrukciója.  

 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat 

Az érintett területek 

nagyságától függően.   

Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok, 

4. A DN 80-as jelenleg már nem 

szabványos vízhálózat cseréje. 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat 

Az érintett területek 

nagyságtól függően. 

Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok,  

Magyar Állam  

5. Az ellátatlan és veszélyeztetett 

területek felszíni vízrendezésének, 

vízelvezetésének megvalósítása a 

rendezési terveknek, elfogadott 

ütemezésnek megfelelően, figyelembe 

véve a Mélyépterv tanulmányát. 

2012 Fővárosi 

Önkormányzat 

1,5-1,8 milliárd Ft.  Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok,  

Magyar Állam  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

4. Cél: Csatornahálózat fejlesztése  

1. Római part csatornázatlanságának 

megszüntetése, szennyvízelvezetés 

kiépítése. 

 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat 

Kb. 300 millió Ft Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok,  

Magyar Állam  

2. A Csillaghegyi családi házas területek 

szennyvízelvezetésének végleges 

kiépítése.  

 

2010  Önkormányzat, 

Fővárosi 

Önkormányzat  

250 millió Ft  Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok,  

Magyar Állam  

3. Aranyhegyi térség csatornázása. 

 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat 

3 milliárd Ft Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok,  

Magyar Állam  

4. Aranyhegy délkeleti részének és 

Mocsáros dűlő szennyvíz főgyűjtő 

csatornája és átemelő megépítése. 

 

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

1,5 milliárd Ft Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok 

5. Csillaghegyi út, Törökkő utca, Pomázi 

út szennyvíz és csapadékvíz elvezetése. 

2008 Önkormányzat, 

Fővárosi 

Önkormányzat 

250 millió Ft Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok,  

Magyar Állam 

6. Bécsi úti gyűjtő egyes szakaszainak 

felbővítése, illetve tehermentesítése, mert 

a kerület hegyvidéki területeinek 

vízrendezése enélkül nem lehetséges. 

2008 Önkormányzat, 

Fővárosi 

Önkormányzat 

Helyszínektől függően  Fővárosi Önkormányzat,  

Magyar Állam 
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7. Az Árpád fejedelem úti gyűjtő egyes 

szakaszainak bővítése, illetve 

tehermentesítése. 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat 

Helyszínektől függően  Fővárosi Önkormányzat, 

Európai Uniós 

pályázatok 

8. Nyilvántartás készítése azokról az 

ingatlanokról, amelyeket a 

közműbefogadók rendelkezésre állása 

ellenére nem kötöttek rá a 

közcsatornahálózatra a csatornázási 

művek adatai alapján.  

Folyamatos  Önkormányzat Nem jelent számottevő 

költséget  

Önkormányzat  

9. Csatornázatlan területek felszámolása 

(Bécsi út nyugati része).  

20100  Fővárosi 

Önkormányzat 

1 milliárd Ft Fővárosi Önkormányzat,  

Magyar Állam,  

Európai Uniós 

pályázatok  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

5. Cél: Dunai szennyvíz-bevezetés megszüntetése 

1. A Békásmegyeri szennyvízátemelő 

közvetlen Dunai üzemszerű szennyvíz- 

bevezetésének megszüntetése (várhatóan 

a Duna alatti nyomócső üzembe 

helyezése után 1-2 évvel). 

2009  Fővárosi 

Önkormányzat 

Műszaki tartalomtól 

függ 

Fővárosi Önkormányzat,  

Magyar Állam,  

Európai Uniós 

pályázatok  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

6. Cél: Hegyvidéki területek csapadékvíz-elvezetésének megoldása 

1. A Mocsáros dűlői és a Péterhegyi 

terület kiépítésével egyidőben a 

Péterhegyi árok és Schäffer árok 

átépítése. A Pusztakúti út melletti 

Péterhegyi árok záportározójának 

áthelyezése, bővítése a megnövekedett 

igények szerint.   

 

2014 Kerületi 

Önkormányzat 

500 millió Ft Fővárosi Önkormányzat,   

Európai Uniós 

pályázatok  

2. Szépvölgyi árok felső szakaszának 

rendezése. 

2012 Fővárosi 

Önkormányzat 

350 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

3. Az Ürömi bányaüregbe lerakott 

hulladék és csapadékvíz eltávolítása, a 

projektben az önkormányzat maximális 

és hatékony részvétele.  

Folyamatos, 

a projekt már 

elindult  

Önkormányzat  A teljes projekt költség 

23 979 000 Euro 

Kohéziós Alap 

4. Az elválasztó rendszerű területeken a 

családi házas térségben a nyílt árkos, 

vagy zárt rendszerű csapadékvíz-

elvezetés kialakítása. 

2014 Kerületi 

Önkormányzat 

1,5 milliárd Ft Fővárosi Önkormányzat,  

Magyar Állam,  

Európai Uniós 

pályázatok  

5. Az Aranyhegyi patak átépítése a 10-es 

út beruházásával egyidőben, figyelembe 

véve az Aranyhegy és Mocsáros dűlő 

beépítése esetén a felszíni vizek 

befogadási lehetőségét. 

2014 Fővárosi 

Önkormányzat 

Műszaki tartalomtól 

függ 

Fővárosi Önkormányzat,  

Magyar Állam,  

Európai Uniós 

pályázatok  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

7. Cél: Árvízvédelmi rendszer megépítése 

1. Végleges döntés meghozása a Római 

parti elsőrendű árvízvédelmi helyéről és 

műszaki megoldásáról (parton, vagy a 

Királyok útján).  

 

2008 Fővárosi 

Önkormányzat  

Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

- 

2. Az Aranyhegyi patak árvédelmi 

visszatöltésezése.  

 

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

Műszaki tartalomtól 

függ 

Fővárosi Önkormányzat,  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

8. Cél: Energiaellátó hálózatok bővítése környezetbarát fűtési rendszer támogatásával 

1. Távfűtési területek kijelölése. 2008 Önkormányzat  Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. Észak-Budai Fűtőmű gázturbinás 

fejlesztése. 

 

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

Kb. 100 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

3. Óbudai Gázgyár és a fűtőmű közötti 

nagynyomású gázvezeték kiépítése. 

2010  Fővárosi 

Önkormányzat 

Kb. 500 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

4. Kaszásdűlő állomás bővítése. 

 

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

100-200 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

5. Zápor utcai fűtőmű funkcióváltása. 2009 Fővárosi 

Önkormányzat 

Kb. 180 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

6. Mocsáros dűlő beépítése esetén a 

távfűtővezeték esztétikai 

megjelenésének javítása. 

 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat, 

Önkormányzat  

15- 20 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

7. Harsánylejtő beépítése előtt a 

nagynyomású gázvezetékek átépítése. 

2009 Fővárosi 

Önkormányzat 

Kb. 250 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

8. A Kunigunda útja mellett levő 

kaszásdűlő és a Déli pályaudvar mellett 

levő Buda-Közép 120/10 kV-os 

alállomások közötti 120 kV-os földkábel 

kiépítése. 

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

400-600 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

9. Koncentrált területfejlesztéshez 

kapcsolódóan (Mocsárosdűlő, volt 

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

Kb. 300 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 
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Óbudai Gázgyár területe) Óbudán egy 

kis teljesítményű és helyigényű 

120/10kV-os alállomás létesítése. 

10. Az alállomásokból kiinduló 10 kV-

os kábelhálózat igények szerinti 

bővítése.  

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

Igényektől függ Fővárosi Önkormányzat 

11. A meglévő 120 kV-os légvezetékek 

belterületi szakaszon fokozatos 

földkábeles átépítése. 

2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

Kb. 150 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

12. A hálózatok korszerűsítése. 2010 Fővárosi 

Önkormányzat 

Az érintett területek 

nagyságától függően.  

Fővárosi Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

9. Cél: A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése 

1. Javaslat kidolgozása a természeti 

erőforrások felhasználásában a megújúló 

erőforrások alkalmazásának előnyben 

részesítésére. 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. Környezetvédelmi célra előirányzott 

források növelése. 

Folyamatos  Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

3. Folyamatos lakossági tájékoztatás a 

környezet minőségéről, jól hozzáférhető, 

folyamatosan karbantartott információs 

rendszer, adatbázis megteremtésével, 

lakossági, civil szervezeti jelzések 

fogadásával. 

Folyamatos  Önkormányzat, 

Civil szervezetek, 

KvVM 

Kb. 3-5 millió Ft Önkormányzat, KvVM 

4. Kerületi klímapolitika kidolgozása.    2009 Önkormányzat, 

Civil szervezetek,  

2-3 millió Ft Önkormányzat, 

5.Az energiahatékonyság növelése a 

környezeti fenntarthatóság 

figyelembevételével, különös tekintettel 

az épületek energiaköltségének 

megtakarítására. 

Folyamatos  Önkormányzat, 

Civil szervezetek, 

Az érintett területek 

számától függően 

Önkormányzat,  

Fővárosi Önkormányzat  

6.A szervezet struktúrájában jelenjenek 

meg a környezeti fenntarthatóság 

biztosításához kapcsolódó munkakörök 

és a folyamatos továbbképzés terve. 

Folyamatos Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

10. Cél: Közterületek takarításának fejlesztése 

1. Önálló közterület-felügyelet 

létrehozása. 

2008 Önkormányzat Az érintett személyek 

számától függően 

Önkormányzat,  

2. Az előző években hagyománnyá vált, 

a lakossággal közös akciók folytatása. 

Két alkalommal kerületi nagytakarítási 

akció lebonyolítása. 

Folyamatos  Önkormányzat Az érintett személyek 

számától függően 

Önkormányzat,  

3. Intenzívebb járda- és park-takarítás. Folyamatos Önkormányzat, 

FKFV Zrt.  

Az érintett területek 

számától függően 

FKFV Zrt. 

4. Fokozott ellenőrzéssel 

megakadályozni az illegális 

szemétlerakók kialakulását. 

Folyamatos Önkormányzat, 

Lakosság, Civil 

szervezetek, 

Fővárosi 

Önkormányzat    

1-2 millió Ft Önkormányzat,  

Fővárosi Önkormányzat, 

5. A gyepen, vagy csupasz földfelületen 

való parkolás visszaszorítása, közterületi 

ellenőrzéssel 

Folyamatos Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget, a 

közterület-felügyelet 

feladatai közé tartozna  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

11. Cél: Kutyapiszok probléma megoldása 

1. A kutyapiszok mennyiségének a 

csökkentése a kerület közterületein. 

Ismeretterjesztő kampánnyal érdekeltté 

kell tenni a kutyatartó lakosokat a 

tisztaság megőrzésében, s ezt megfelelő 

önkormányzati eszközökkel ösztönözni.  

Folyamatos Önkormányzat, 

Fővárosi 

Önkormányzat  

2-3 millió Ft Önkormányzat, Fővárosi 

Önkormányzat 

2. Kutyák elől elzárt parkok, közterek és 

játszóterek kialakítása. 

Folyamatos Önkormányzat,  2-3 millió Ft  Önkormányzat 

3. Igényes, gondozott kutyafuttatók 

számának növelése. 

Folyamatos Önkormányzat,  2-3 millió Ft  Önkormányzat 

4. A kutyafuttatók rendben tartása. Folyamatos Önkormányzat,  1- 2 millió Ft  Önkormányzat 

5. Rongálódás javítása, beleértve a 

kutyák kaparta gödrök betemetését, a 

művi elemek és a növényzet pótlását, 

javítását. 

Folyamatos Önkormányzat,  1- 2 millió Ft  Önkormányzat 

6. Gyűjtőzacskók elhelyezése és 

folyamatos pótlása kerületszerte. 

Gondoskodni a kutyapiszok-

mentesítéshez kihelyezett gyűjtők 

rendszeres ürítéséről és karbantartásáról.  

Folyamatos Önkormányzat,  0,5 - 1 millió Ft  Önkormányzat 

7. A kutyák közterületi jelenlétének 

ellenőrzése (közterület-felügyelet). 

Folyamatos Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget, A 

közterület-felügyelet 

feladatai közé tartozna  

 



 34 

 

 

Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

12. Cél: A műtárgyak állapotának javítása 

1. Járdák, közterületek fokozott 

takarításának megszervezése. 

2008 Önkormányzat, 

FKFV Zrt  

Kb. 1 millió Ft Fővárosi Önkormányzat,  

2. Utcabútorok, műtárgyak javítása, 

felújítása. 

2010 Önkormányzat, 

FKFV Zrt  

Kb. 3-5 millió Ft Fővárosi Önkormányzat,  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

13. Cél: A graffitik eltávolítása  

 

1. A kerület bekamerázása a főbb 

csomópontokban, következetes 

szankcionálás. 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat  

5-10 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

2. Vizuális túlterhelés csökkentése az 

utcai plakátozásra rendelkezésre álló 

felületek mennyiségének korlátozásával.  

2011 Fővárosi 

Önkormányzat  

3-5 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 

3. Útfelújítások folytatása a kisebb utakra 

kiterjedően is. 

2011 Fővárosi 

Önkormányzat  

15 - 20 millió Ft Fővárosi Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

14. Cél: Hulladékgazdálkodási adatok pontosítása 

 

1. Az adathiány kiküszöbölésére javasolt 

a kerület önkormányzatának felvenni a 

kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzat 

illetékeseivel arra nézve, hogy a 

közszolgáltatók (akik szerződéses 

kapcsolatban a fővárossal és nem külön a 

kerületekkel állnak) az egyes adatokat a 

jövőben kerületi bontásban is gyűjtsék. 

Ezzel a módszerrel lennének igazán 

áttekinthetőek a keletkező hulladékok 

mennyiségi adatai és lenne látható az, 

hogy a fővárosi szinten megjelenő egyes 

hulladékgazdálkodási problémák a 

valóságban mely kerületeket érintik 

kiemelkedően, melyeket pedig kevésbé. 

2008 Önkormányzat, 

Főváros, 

közszolgáltatók 

Nem jelent komoly 

költséget 

Önkormányzat, Főváros, 

közszolgáltatók 

2. Az adatgyűjtés ezen módjának 

szükségessége a Központi Statisztikai 

Hivatallal kapcsolatban is fennáll, így 

meg kell vizsgálni a jövőben, hogy 

milyen lehetőség nyílna a Hivatallal való 

kerületi együttműködésre az adatok 

kerületi szinten történő gyűjtése terén. 

2008 Önkormányzat, 

Fővárosi 

önkormányzat, 

közszolgáltatók, 

KSH 

Nyilvántartás, az 

adatbázisok 

kialakításának és 

fenntartásának költségei 

Pályázatok, 

Önkormányzat, Fővárosi 

önkormányzat, 

közszolgáltatók 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

15. Cél: Korszerű hulladékkezelés megvalósítása 

 

1. A keletkező hulladékok 

mennyiségének, a lerakóra kerülő 

hulladék szervesanyag-tartalmának, a 

veszélyes hulladék-összetevők, a 

csomagolóanyagok és egyéb, 

hasznosítható anyagok mennyiségének 

csökkentése.   

2014 Fővárosi 

Önkormányzat, 

Önkormányzat 

Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

- 

2. Szelektív hulladékgyűjtés 

szemléletének erősítése, a gyűjtőszigetek 

kihelyezésének folytatása. 

Folyamatos Fővárosi 

Önkormányzat, 

FKFV Zrt., 

Önkormányzat 

Rendszer bevezetésének 

és fenntartásának 

költségei, szállítási 

költségek 

Fővárosi Önkormányzat, 

Önkormányzat 

3. Lomtalanítás gyakoribbá tétele. Folyamatos Önkormányzat, 

Közszolgáltató 

Begyűjtés, 

ártalmatlanítás költségei. 

Önkormányzat, 

Közszolgáltató 

4. Veszélyes és nem veszélyes termelési 

hulladék mennyiségének csökkentése. 

Folyamatos Önkormányzat, 

Közszolgáltató 

Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  

5. A kertes társasházakban keletkező 

nagy mennyiségű zöldhulladék 

(biomassza) megőrzése, a természet 

körforgásába visszavezetése, házi 

komposztálás támogatása.  

Folyamatos Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  

6. Kezdeményezni kell a szelektív 

hulladékgyűjtés terén az együttműködést 

a Fővárosi Önkormányzattal, a 

közszolgáltatóval, a témával foglalkozó 

gazdálkodó szervezetekkel, a 

környezetvédő szervezetekkel és 

Folyamatos Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  
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természetesen a lakossággal 

7.Hasznos lenne a jövőben egy, a 

szelektív hulladékgyűjtés kerületi 

koordinálására vonatkozó önkormányzati 

cselekvési program kidolgozása. 

Folyamatos Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  

8.Kiemelkedően fontos a lakosság 

tájékoztatása a szelektív hulladékgyűjtés 

egyes kérdéseiről, illetve a 

hulladékfajtákról. Célszerű kihasználni a 

kerületben működő társadalmi 

szervezetek esetleges segítségét, azt, 

hogy ők a lakossághoz „közelebb állnak” 

mint a kerület önkormányzata.  

Folyamatos Önkormányzat, 

FKFV Zrt., Civil 

szervezetek, 

Lakossági 

egyesületek  

Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  

9. Javaslatunk szerint a papír szelektív 

gyűjtése a mainál rendezettebb formában 

kell megvalósuljon pl. a már meglévő 

gyűjtőszigetek kibővítésével, vagy más 

formában, így például zárt rendszerű, 

beltéri edényzet biztosításával.  

Folyamatos Önkormányzat, 

FKFV Zrt., Civil 

szervezetek, 

Lakossági 

egyesületek  

Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  

10. A beindult papírgyűjtési rendszert 

érdemes lenne kiterjeszteni a kerület 

további, bevonható részeire, az 

iskolákban, intézményekben és esetleg a 

vállalkozásoknál is. 

Folyamatos Önkormányzat, 

FKFV Zrt., Civil 

szervezetek, 

Lakossági 

egyesületek  

Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  

11. Javasoljuk a csomagolási hulladékok 

gyűjtési körének bővítését, mind 

mennyiségében, mind pedig az 

elkülönítetten gyűjtött hulladék-típusok 

tekintetében. Meg kell vizsgálni azt is, 

hogy milyen, további hulladék-típusok 

elkülönítetten történő gyűjtésére van 

lehetőség a jövőben. 

Folyamatos Önkormányzat, 

FKFV Zrt., Civil 

szervezetek, 

Lakossági 

egyesületek  

Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  

12. Hasznos lenne a jövőben a különböző Folyamatos Önkormányzat,  Nem jelent számottevő -  
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önkormányzati intézmények bevonása is 

a szelektív hulladékgyűjtési akciókba.   

többletköltséget 

13. A jövőre nézve szorgalmazzuk, hogy 

a kerület önkormányzata vegye fel a 

kapcsolatot a Főváros illetékeseivel egy, 

a kerületben kialakításra kerülő újabb 

hulladékudvar helyszínének kijelölése és 

az udvar minél előbb történő kialakítása 

céljából.  

Folyamatos Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget 

-  



 40 

 

 

Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

16. Cél: A veszélyes hulladékok begyűjtése 

 

1. A lakossági veszélyes hulladék- 

gyűjtési akciók megszervezése: évente 

két alkalommal a kerület több forgalmas 

pontján (helyszín a képviselői javaslatok 

alapján).. 

Folyamatos Önkormányzat A rendszer 

bevezetésének és 

fenntartásának költségei, 

szállítási költségek 

Önkormányzat   

2. Használt sütőolaj gyűjtésének 

beindítása. 

2008 Önkormányzat, 

Civil szervezetek 

A rendszer 

bevezetésének és 

fenntartásának költségei, 

szállítási költségek 

Önkormányzat 

3. Szárazelem-gyűjtők kihelyezése 

valamennyi oktatási és közintézményben. 

2008 Önkormányzat, 

Civil szervezetek 

A rendszer 

bevezetésének és 

fenntartásának költségei, 

szállítási költségek 

Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

17. Cél: Az illegális hulladéklerakás megszüntetése 

 

1. Illegális hulladéklerakás 

megszüntetése, a szennyezett területek 

megtisztítása. 

Folyamatos Önkormányzat, 

FKFV Zrt, 

Lakossági 

egyesületek, Civil 

szervezetek  

Az érintett területek 

számától függően 

Fővárosi Önkormányzat,  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

18. Cél: Védett és védelemre tervezett területek jogszabályi hátterének összehangolása, támogatási rendszerének kidolgozása  

 

1. Tanulmány készítése a védett és 

védelemre tervezett területek átfedésének 

feltárására. 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. A kerületi védettségű területek 

felterjesztése fővárosi védelemre, a 

fővárosi körbe nem kerülő természeti 

területekre, értékekre védelmi program 

készítése, védelmi feltételek kidolgozása. 

2009 Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

3. Természetvédelmi támogatási alap 

létrehozása a más támogatási forráshoz 

nem tartozó területek védelmének 

biztosítására.  

2008 Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

19. Cél: Élővizek szennyezettségének csökkentése, revitalizálása 

 

1. A felszíni vizek minőségének javítása, 

a közvetlen szennyvíz-bevezetések 

feltérképezése, megszüntetése, a 

revitalizáció előkészítése. (különösen az 

Aranyhegyi-patak vízminőségét 

tekintve). 

Folyamatos Önkormányzat Az érintett területek 

számától függően 

Fővárosi Önkormányzat, 

Önkormányzat 

2. A felszínközeli vizek állapotának 

felmérése, szennyeződés-mentesítése, 

további szennyeződések megelőzése, 

különös tekintettel a természeti 

értékekben gazdag területekre 

(Mocsáros-dűlő, Gőtés-tó) védelmi 

program készítése. 

Folyamatos Önkormányzat, 

civil szervezetek 

Az érintett területek 

számától függően 

Fővárosi Önkormányzat, 

Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

20. Cél: Vízminőség javítása, vízvagyon megóvása 

 

1. A kerületet határoló és a kerület 

területén lévő élővízfolyásokra, a 

talajvízre vonatkozó mérési eredmények 

kerületi adatbázisának létrehozása, 

meglévő adatbázisokra építve. Bár a 

Duna vízminőségének javítása nem 

kerületi kompetencia, szükséges a 

fővárosnál az ezirányú lobbitevékenység 

megszervezése. 

2008 Önkormányzat, 

Civil szervezetek  

Az érintett területek 

számától függően 

Fővárosi Önkormányzat, 

Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

21. Cél: A természetvédelmi értékek megőrzése 

 

1. A kerület számára jelentőséggel 

(értékkel, érdekességgel) bíró 

növénytani, állattani, földtani, víztani és 

kultúrtörténeti értékek felkutatása, 

összegzése (civil szervezetek, Duna-

Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága), 

adatbázis építése. 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. Helyi védelem alá helyezés 

kezdeményezése. 

Folyamatos  Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

3 Az Árpád forrás tulajdonviszonyainak 

rendezése; hasznosítása a kerület feladata 

legyen. 

2009 Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

4. A kerület természeti értékeiről 

rendszeres megjelenés a kerületi 

lapokban és más csatornákon (pl. kerületi 

kiadványok, honlap, stb. – ez a felfedező 

utak keretében már megindult) 

Folyamatos  Önkormányzat,  Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

5. A Nemzeti Park Igazgatósággal és 

természetvédelmi tevékenységet végző 

civil szervezetek, valamint oktatási 

intézményekkel közösen tanösvények, 

helyszíni tájékoztatásra alkalmas 

ismertető táblák kihelyezése. 

2009  Önkormányzat, 

Civil szervezetek, 

Oktatási 

intézmények  

200- 300 ezer Ft  Önkormányzat, 

6. A kerület sorfáinak részletes felmérése 

és értékelése (hely, faj, méret, állapot, 

teendő, értékmeghatározás) digitális 

2009  Önkormányzat, 

Civil szervezetek, 

Oktatási 

Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  



 46 

feldolgozással. A felmérés 

tartalmazhatná a kerületi és fővárosi 

tulajdonú utak, utcák sorfáit egyaránt, 

így egységes, aktualizálható 

adatállományt lehetne létrehozni. A 

fasorok felvételének e feldolgozása egy 

hosszútávú, elméleti és gyakorlati 

koncepció első lépése lehetne. 

intézmények  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

22. Cél: Potenciális zöldfelület fejlesztési területek (Óbudai sziget, Arany-patak, Mocsáros-dűlő, Római part, bányarekultivációk, 

lakóparkok járulékos beruházásaként közparkok, strandok, sportterületek, erdők) meghatározása 

 

1. Potenciális zöldfelületi, 

önkormányzati tulajdonban levő 

területek állapotfelmérése. 

2007 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. Pályázatok készítése a lehetséges 

fejlesztési területek forrásainak 

előteremtéséhez. 

 

2008 Önkormányzat, 

civil szervezetek 

Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

3. Bánya-rekultivációk befejezéséhez 

források előteremtése, pályázatok 

készítése. 

2009 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

4. Óbudai-sziget kerületi érdekeltségének 

erősítése, zöldfelületének megvédése. 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

5. Zöldfelületi szempontból 

alulhasznosított területek fejlesztési 

tervének kidolgozása. 

2009 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

6. Zöldfelület-fejlesztési koncepció 

felülvizsgálata, vagy új koncepció 

készítése. Ehhez elengedhetetlen 

kiindulási alapként kellene egy részletes 

geodéziai felmérés, állapotfelvétel, 

digitális feldolgozással. 

2009 Önkormányzat Kb. 500 000 Ft Önkormányzat 
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

23. Cél: Közparkhiányos területek közösségi zöldfelületi igényének kielégítése 

 

1. Óbuda-Újlak közpark hiányos 

területein az utcák gyalogos funkciójának 

erősítése, zöldfelületek telepítési 

lehetőségeinek feltárása, belső udvarok 

zöldfelület-fejlesztési lehetőségeinek 

kidolgozása, különös figyelemmel a 

meglévő zöldfelületekre.   

2011 Önkormányzat Az érintett területek 

számától függően 

Önkormányzat 

2. Az újonnan épülő lakóparkok 

szabályozási terveiben a tényleges 

közpark-igény területi biztosítása. Az 

engedélyezés során az építendő 

közparkok tervezésének beépítése az 

engedélyezés folyamatába. Épületek 

használatbavételi engedélyeinek 

összekapcsolása a parkok 

megvalósításával és átadásával. 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

24. Cél: Kommunikáció fejlesztése 

 

1. A környezetvédelmi témájú 

intézkedések, ismeretek széles körű 

hozzáférésének elősegítése (kerületi 

újság, eseti kiadványok, a kerület 

hivatalos honlapja stb.). Ezért szükséges:  

 Internetes fórum létrehozása az 

önkormányzat és a lakosság, 

valamint a lakosság egymás közötti 

párbeszédének fejlesztése céljából. 

Az interneten keresztül is lehessen 

kérdésekkel, észrevételekkel 

fordulni az önkormányzat 

illetékeseihez.  

 Panasz-levelesláda. 

 Részletes, folyamatosan aktualizált 

rendelettár. 

 Közgyűlési meghívók és 

munkatervek folyamatos 

elérhetősége a portálon.  

 Közgyűlési (esetleg bizottsági) 

előterjesztések elérhetősége a 

portálon. Az előterjesztések, 

közgyűlési napirendek megfelelő 

időben való közzétételét azért 

tartjuk nagyon fontosnak, mert ezek 

kellő időben történő nyilvánosságra 

2008 Önkormányzat Kb. 1 – 5 millió Ft Önkormányzat 
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hozatala biztosíthatja csak azt, hogy 

az érintettek az érdekérvényesítés 

megfelelő mechanizmusait életbe 

léptessék egy döntés előtt. Ma már 

működnek olyan önkormányzati 

portálok is, amelyeken az 

előterjesztések véleményezésének 

jogát az interneten keresztül is 

gyakorolhatják a lakók, az 

érintettek.  

 Közgyűlési jegyzőkönyvek és 

határozatok elérhetősége a 

portálon.  

 Lakossági fórumok időpontjának 

közzététele, pontos tájékoztatás.  

 A képviselő testület tagjainak 

közvetlen elérhetőségéről 

információk (e-mail cím, vagy 

telefonszám).  

 Óbuda c. újság elérhetősége a 

portálon.  

 

2. A környezettel kapcsolatos adatok 

nyilvánosságának biztosítása. A lakosság 

és az önkormányzat közötti kapcsolat 

javítása az információk, döntések, 

döntés- előkészítési érvek nyilvánosságra 

hozatalával, a lakossági igények 

megfelelő fogadtatásával és kezelésével. 

Az önkormányzat részéről ezen 

erőfeszítések számos előnnyel is járnak, 

hiszen erősödhetnek az itt élők kerületi 

Folyamatos  Önkormányzat, 

civil szervezetek 

Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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kötödései, s a kerület fejlesztéseihez, 

céljaihoz számos esetben hatékonyabban 

megnyerhető lesz partnerként a lakosság.  

3. A lakossággal való közvetlen 

találkozások szorgalmazása (lakossági 

fórumokon, illetve különböző 

előadásokon, megnyitókon, 

konferenciákon stb.). Fontos ügyekben 

kampányok szervezése a lakosság 

számára az érintettek bevonásával. A 

lakossági aktivitás felkeltése 

rendezvényeken, fórumokon: 

szakkérdések képviselői és az érintettek 

részvétele nyílt vitanapokon és lakossági 

kerekasztal-beszélgetéseken.   

Folyamatos  Önkormányzat, 

civil szervezetek 

Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  



 52 

 

 

Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

25. Cél: Önkormányzati szabályozás fejlesztése. 

1. Az önkormányzat környezetvédelmi 

tárgyú rendeleteinek módosítása a 

jogszabályi módosítások, a 

telepengedélyezések tapasztalatai és a 

környezetvédelmi program 

megfontolásai alapján. 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. Az önkormányzat környezetvédelmi 

alapjának az áttekintése, szükséges 

intézkedések meghozatala, az alap 

megóvása.  

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

3. Az Önkormányzat évente meghirdetett 

közmeghallgatásán közérdekű javasla-

tokkal élhetnek az állampolgárok, civil 

szervezetek környezetvédelmi témákban.  

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

4. Az Önkormányzat minőségirányítási 

rendszerében jelenjen meg az ökoaudit. 

2009 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

26. Cél: A környezeti nevelés korszerű szemlélettel és tartalommal valósuljon meg 

 

1. Az önkormányzat környezetvédelmi 

tárgyú rendeleteinek módosítása a 

jogszabályi módosítások, a 

telepengedélyezések tapasztalatai és a 

környezetvédelmi program 

megfontolásai alapján.  

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. Az önkormányzat környezetvédelmi 

alapjának az áttekintése, szükséges 

intézkedések meghozatala, az alap 

megóvása. 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

27. Cél: A környezeti nevelés fejlesztése 

 

1. Környezetvédelmi rendezvények 

szervezése (egyeztetés iskolákkal, 

művelődési központokkal; a már 

hagyományos rendezvények segítése, új 

kezdeményezések támogatása). 

Folyamatos Önkormányzat, 

Civil szervezetek  

Kb. 500 000 Ft Önkormányzat 

2. Kerületi szintű környezeti nevelési 

koncepció elkészítése.  

2009 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

3. Az Ökoiskola Hálózathoz való 

csatlakozás támogatása. 

(www.okoiskola.hu) 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

4. A programpontokhoz kapcsolódó 

lakossági tevékenységek meghatározása, 

ezekből hagyományteremtő 

rendezvények indítása. 

Folyamatos Önkormányzat, 

Civil szervezetek  

Kb. 500 000 Ft Önkormányzat 

5. Éves rendezvényterv készítése minél 

több célcsoport és tevékenység 

lefedésével. 

Folyamatos Önkormányzat, 

Civil szervezetek  

Kb. 500 000 Ft Önkormányzat 

http://www.okoiskola.hu/
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

28. Cél: Együttműködés az önkormányzaton belül 

 

1. Legyen összehangolt, céltudatos 

együttműködés a Polgármesteri Hivatal 

irodái (egészségügyi, környezetvédelmi, 

oktatási), az önkormányzat bizottságai 

(egészségügyi, környezetvédelmi, 

oktatási, sport, stb.) között a program 

megvalósítására. A település 

oktatáspolitikai koncepciójában 

érvényesüljenek a környezeti nevelés 

követelményei. 

Folyamatos Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

29. Cél: Együttműködés más önkormányzatokkal, állami szervekkel 

 

1. A tapasztalatok összegzése.  

 

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. A szabályozás áttekintése kapcsán az 

együttműködési formák fejlesztése.  

2008 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

3. Közös környezetvédelmi adatbázisok 

működtetése. 

2009 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

4. Az Aarhusi Egyezménnyel 

összhangban lévő intézkedések megtétele 

(azaz ez esetben elsősorban a közérdekű 

– így a környezetre vonatkozó 

információk - adatok nyilvánosságára, 

kezelésére és hozzáférhetőségére 

vonatkozó intézkedések megtétele; az 

ezzel kapcsolatos közösségi részvételre 

képesítés és a megfelelő jogorvoslat 

biztosítása).  

 

2009 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

5 Alakuljon ki hatékony együttműködés 

a helyi közösség tagjaival, az 

önkormányzat, a bizottság, a közoktatási 

intézmények, főiskolák, a termelési 

szféra vállalatai, a civil szervezetek, más 

közösségi csoportok és a média 

bevonásával.  

 

2009 Önkormányzat, 

Civil szervezetek 

Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

30. Cél: A civil szervezetek támogatásának növelése 

 

1. A civil szervezetek számára kiírt 

környezetfejlesztési pályázatokat – 

különösen a zöldfelületek gyarapításának 

témakörében – legalább 100 %-kal meg 

kell növelni. 

2009 Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

31. Cél: Együttmüködés a civil szervezetekkel 

 

1. Ki kell dolgozni, és gyakorolni kell a 

kerület által megvalósított beruházások 

előkészítése során a lakossági 

információcserére vonatkozó 

eljárásrendet.  

Folyamatos Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

2. Létre kell hozni a kerületi környezeti 

tájékoztató központot, amely Internet-

honlappal, papíralapú kiadványokkal, és 

személyes tanácsadással is 

rendelkezésére áll környezeti 

kérdésekben a civil és a gazdálkodó 

szervezeteknek, illetve az érdeklődő 

magánszemélyeknek különösen a 

környezetbarát közlekedés, az energia-

megtakarítás, klímaváltozás és a 

zöldfelület-fejlesztés témaköreiben. 

2008 Önkormányzat Kb. 500 000 Ft  Önkormányzat 

3. A kerületi minőségi környezet 

alakulásáról, a megtett lépésekről a 

program célállapot-jellemzői alapján 

évente beszámolót kell készíteni, és azt 

nyilvánosságra kell hozni. Ez a 

beszámoló feltárja, mire 

támaszkodhatunk a környezetvédelmi 

célok megvalósításában, vagyis 

tartalmazza a helyi közösség erőforrásait 

Folyamatos Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  
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Feladatok Határidő Felelős Becsült költség Finanszírozás 

lehetséges forrása 

32. Cél: A program végrehajtásának ellenőrzése 

 

1. Az önkormányzat különös 

figyelemmel kísérje a program 

végrehajtását, és évente készítsen 

jelentést a végrehajtás mértékéről, az 

akadályokról, azok megoldásáról és 

törekedjen rá, hogy betartsák a kerület 

környezetvédelmi programját.  

Folyamatos Önkormányzat Nem jelent számottevő 

többletköltséget  

-  

 


