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Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
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Bizottság véleményezi X 

Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási 
és Esélyegyenlőségi Bizottság/ Szociális, Egészségügyi 

Bizottság/Kerületfejlesztési, Környezet- és 
az előterjesztés megtárgyalását. 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/Tulajdonosi, 
Bizottság/Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport 
és Lakásügyi Bizottság/Városüzemeltetési 
Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  klímaváltozás olyan radikális átalakulása a környezetünknek,  de  a gazdasági és társadalmi 
viszonyoknak is, ami megváltoztat mindent.  A  minket körülvevő világ jelentősen át fog alakulni, csupán 
abban dönthetünk, hogy ez magától, rendezetlenül történjen, felkészületlenül érjen-e minket, és a 
bekövetkező katasztrófák utólagos kárelhárítását végezzük csupán, vagy tudatosan formáljuk úgy 
Józsefvárost, hogy minél jobban csökkenteni tudjuk a várható veszélyeket és károkat, és minél kevésbe 
járuljunk hozzá a klímaváltozáshoz. 

A  klímaváltozás elleni küzdelem a Szabad Városok Szövetségének  (Budapest,  Varsó, Pozsony, Prága) is 
az új uniós Bizottságnak is prioritás, a Bizottság Európai Zöld Megállapodás  (European Green Deal)  nevű 
klímacsomagja mintegy  100 milliard  eurót mozgósítana, hogy gátat vessünk a klímakatasztrófának, is 
alkalmazkodni tudjunk a megváltozott éghajlathoz. 

Magyarország, azon belül  Budapest,  azon belül Józsefváros, mint sűrűn beépített hősziget az egyik 
leginkább klímaváltozásnak kitett pontja a világnak. 

Az intézkedési tervben foglaltak folyamatos végrehajtása során lehetőség lenne pályázni akár az 
European Green Capital  díjra, mely természetesen majd egy külön képviselő-testületi határozatban fog 
megjelenni. 

Józsefvárosban az elmúlt időszakban is ültettek fákat, létesültek fasorok, zöldterületek (például Teleki 
tér), létesültek elektromos autó-töltő állomások, a Magdolna-Orczy negyed kapcsán néhány ház részleges 
energetikai felújítására is sor került (nyílászárók cseréje), létesítettek kerépártárolókat, és megszületett a 
Smart City  stratégia, amely nagy teret szentel a fenntarthatósági, ökológia szempontú okosváros-
fejlesztésnek; ugyanakkor nagyon sok még a teendőnk. 

A  határozati javaslat mellékletét képező intézkedési terv három alrészre oszlik, az első a rövidtávú 
intézkedéseket, a második a konkrét határidőhöz kötött egyéb intézkedéseket, míg a harmadik a hosszabb 
távú, illetve a készülő klímavédelmi stratégiába beépítendő stratégiai irányokat, továbbá a stratégia részét 
képező kommunikációval kapcsolatos pontokat tartalmazza. Ez utóbbiakat a KEHOP-1.2.1. „Helyi 
klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" 
keretében a  155/2019.  számú képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően a  REVS  Zrt. építi 
be a klímastratégiába. 

Emellett mindhárom alrészen belül tematikusan is csoportosítva megtalálhatóak az egyes klímavédelmi, 
klíma-alkalmazkodási területek, a zöldudvaroktól a hőségriadóig. 

Józsefváros alapvetően a klímaadaptációban érhet el érdemi eredményeket: megvédheti lakosait a 
klímaváltozás káros hatásainak egy részétől, ugyanakkor a klímaváltozás, a hőmérséklet felmelegedése 
elleni küzdelemből (mitigáció) is ki kell vennie részét, még  ha  rendkívül korlátozottak is egy-egy 
önkormányzat lehetőségei e téren. Mégis,  ha  ezt a feladatunkat is elvégezzük, akkor azzal egyrészt példát 
mutatunk, más kerületek, más települések számára is alkalmazható jó gyakorlatokat teremtünk, másrészt 
konkrétan helyben, Józsefvárosban csökkentjük a károsanyag-kibocsátást, a légszennyezést, javítjuk az itt 
élők életkörülményeit.  Ha  tehát csökken a szmog és több lesz a zöld, azzal nem csupán a globális 
klímának teszünk jót,  de  a saját tüdőnknek is. 



A  Képviselő-testület november 7-ei alakuló ülésén a Képviselő-testület — ellenszavazat nélkül — 
klímavészhelyzetet hirdetett, s deklarálta, hogy bár „a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, 
melyekre Józsefvárosnak kevés hatása van, viszont nemkívánatos hatásai (pl. hőség, viharok, árvizek és 
villámárvizek) ellen helyben kell elkezdeni a védekezést, mindvégig koncentrálva arra, hogy az 
üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan csökkentsük." Ennek jegyében határozta meg 
Képviselő-testület a jelen előterjesztés — intézkedési terv — tárgyát képező több beavatkozási területeket. 

A  Fővárosi Közgyűlés 348/2018.(lV.25.) Főv.Kgy. határozatával hagyta jóvá  2018.  április 25-én 
Budapest  Klímastratégiáját, ez az Intézkedési terv is részben azon alapul, és teljes egészében azzal 
összhangban áll. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület  156/2019.  (XI.07.) számú döntésének végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 
döntése szükséges a határozati javaslat mellékletét képező intézkedési terv elfogadása érdekében. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az intézkedési terv elfogadása. 

A  konkrét intézkedések  2020.  évet érintő pénzügyi hatása  4.000  e  Ft  az alábbiak szerint: 

Mátyás téri őrbódé tetejének extenzív zöldítése  500.000,- Ft, 

csalatkozás a  Magyar  Klímabarát Települések Szövetségéhez, az eves tagdíj  300.000,- Ft, 

"Tedd  lea  kocsit" program keretében pályázati keret  1.000.000,- Ft, 

Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei részére a munkavégzés segítése érdekében 
kerékpárok beszerzése  300.000,- Ft, 

párakapuk létesítése  500.000,- Ft, 

lakosság részére komposztládák beszerzése  1.000.000,- Ft, 

tájékoztató táblák  400.000,- Ft. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület vállaljon előzetes kötelezettséget a  2020.  évi költségvetés terhére 
4.000  e  Ft  összegben a közhatalmi bevételek terhére önként vállalt feladatként. 

A  kommunikációs kiadások a KEHOP-1.2.1. "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" tárgyú pályázat terhére kerülnek biztosításra. 

Az intézkedési tervben szereplő további feladatok költségvetési hatása még nem ismert, további döntések 
függvénye. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  b)  és I) pontja, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény — különösen annak  10.  §  (2)  bekezdése - 
figyelembe vételével került megfogalmazásra. 

Fentiek alapján kérjük a határozati javaslat elfogadását. 



HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) a) elfogadja a határozat mellékletét képező Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervet. 

b)  felülvizsgálja az a) pontban elfogadott Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervet a klímavédelmi 
stratégia elfogadását követően. 

2.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban,  1998.  június 
25-én elfogadott Egyezménnyel összhangban  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 
az általa alapított költségvetési szervek és a tulajdonában álló gazdasági társaságok működésében 
biztosítja az éghajlatváltozásra vonatkozó környezeti információk teljes nyilvánosságát és a nyilvánosság 
részvételét a döntési folyamatokban. 

3.) a  155/2019. (X1.07.)  sz. képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét  2021.  február  28.  napjára 
módosítja. 

4.) csatlakozik a következő szervezetekhez: 
a) A Covenant of Mayors  együttműködéshez, 
A  Polgármesterek Szövetsége/ „Polgármesterek Globális  Klima-  és Energiaügyi Szövetsége" a világ 
legnagyobb helyi klíma- és energiaügyi akcióra irányuló városi mozgalma.  A  Polgármesterek Szövetsége 
2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy egybegyűjtse az olyan helyi önkormányzatokat, 
amelyek önként vállalják, hogy megvalósítják, sőt túlszárnyalják az  EU  klímával és energiával 
kapcsolatos célkitűzéseit 

A  kezdeményezés mostanra már  57  ország több mint  7.000  helyi és regionális önkormányzatát tömöríti 
magába. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival és klímajogi alapelveivel összhangban a 
Polgármesterek Globális Szövetsége három kulcskérdéssel: az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével, 
a klimaváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodással, valamint a biztonságos, tiszta és 
megfizethető energiához történő egyetemes hozzáféréssel foglalkozik.  A  csatlakozás ingyenes, tagsági 
nincs. Az önkormányzat a csatlakozással vállalja egy  ún.  SE CAP  (Fenntartható Energia- és  Klima 
Akcióterv) elkészítését  2  éven belül; a SECAP (Fenntartható Energia- és  Klima  Akciótervét) számos uniós 
pályázaton való indulás előfeltétele. 

b) A 130  millió európai polgár otthonául szolgáló mintegy  200  várost tömörítő Eurocities-hez. 
Főbb európai városok hálózata. Jelenleg  140  önkormányzat és  45  partnerváros  a  hálózat tagja.  Hat 
témára fókuszálnak és zajlik folyamatos munka, ezek közül kettő érinti  a  klímavédelmet közvetlenül: 
környezetvédelem, közlekedés.  Budapest  teljes jogit tagja  a  szervezetnek, felvesszük  a  kapcsolatot  mind a 
Fővárossal, hogy rajtuk keresztül,  mind a  Eurocities-szel, hogy közvetlenül csatlakozhassunk. 

c) a  Magyar  Klímabarát Települések Szövetségéhez 
A  Klímabarát Települések Szövetsége  (KB TSZ,) néhány polgármester és szakember javaslatára alakult 
meg 2009-ben. Az alapítók felismerték, hogy a globálisan megfigyelhető klímaváltozás hatásai veszélyt 
jelentenek az eddig ismert társadalmi formákra és értékekre.  A  klímabarát váltás érdekében a Klímabarát 
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Dr. Erőss  Gabor Rádai Dániel 
alpolgármester alpolgármester 

Pik(' Andras 
polgármester 

Települések Szövetsége ösztönzi és támogatja a helyi és regionális szintű klímastratégiák kidolgozását és 
megvalósítását 

2017-től az Európai Unió Környezetvédelmi és éghajlat-politikai  Life  programjának résztvevője; célja e 
projekt keretében az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében, a legsérülékenyebb önkormányzatok megismerése, a 
természetes vízmegőrző megoldások integrálása a helyi szintű környezetgazdálkodási stratégiákba. 
Szakmai együttműködő partnerük többek között a  Magyar  Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ Főosztálya és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.  A  szervezetben az éves tagdíj 
300.000,- Ft. 

5.)  a) a határozat  1.)  pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a  2020.  évi költségvetés terhére előzetes 
kötelezettséget vállal  4.000  e  Ft  összegben önként vállalt feladatként a közhatalmi bevételek terhére, 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2020.  évi költségvetés készítésekor vegye 
figyelembe. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 

1.)  a) pont tekintetében  2020.  január  30., 

1.) b)  pont tekintetében  2021.  február  28., 

2)  pont tekintetében  2020.  január  30. 

3.) pont tekintetében  2021.  február  28., 

4.) pont tekintetében  2020.  december  31. 

5.) a) pont tekintetében  2020.  január  30, b)  pont tekintetében  2020.  évi költségvetés elfogadása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, 
Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2020.  január22 • 

Törvényességi ellenőrzés: 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 



ÉRKEZETT 

2020 JAN 29. 

MELLÉKLET 

Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv (JKIT) 

1. 1. Az  Önkormányzat Intézményeinek és Gazdasági társaságainak 
Konkret  Intézkedési Terve 

gyOrSal7végrehajtható intézkedések,  „nie! wick nines,  vagy minimódis a költségvetési 

hatása.  (A 2019.  november  7-i  határozat 156-os pontjához kapcsolódva), 

1.1  Közterek, közösségi kertek 

Közterületi zöldítés 

A  Déri Miksa utca közterületi fejlesztési terveinek módosítása a klímavédelmi szempontok, hőszigetek 
csökkentése és a helyi társadalom erősítése érdekében: (a) a zöldfelületek növelése,  (b)  új összefüggő 
gyalogos felületek kialakítása,  (c)  részvételi-tervezés beemelése. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

Határidő:  2020.  május  31. 

Közösségi kertek 

Tolnai utcai is  Danko  utcai közösségi kert használatának áttekintése, a használat feltételeiről való 
döntések meghozatala 

Felelős: JGK Zrt., Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  április  30. 

1.2  Épületek 

Mátyás téri őrbódé tetejének extenzív zöldítése 

Felelős:  REVS  Zrt. 

Határidő:  2020.  április  30. 

Költségvetési keret:  500 000,- Ft 

1.3  Közlekedés 

„Tedd le a kocsit" program 

Modellkísérlet jelleggel belső pályázat kiírása az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 
köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói és a JGK Zrt., JKN Zrt., és  REVS  Zrt. által 
munkaviszonyban álló alkalmazottai részére.  A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
feladata, hogy dolgozza ki a pályázati kiírást és elbírálja azokat.  2020  évben lesz lehetőség pályázni, azon 
fentebb említett személyi körbe tartozóknak, akik vállalják, hogy gépjármű helyett közösségi 
közlekedéssel vagy egyéb környezetkímélő eszközzel járnak be a munkahelyükre. 

Felelős: Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 

Határidő:  2020.  április  15. 

Költségvetési keret:  1.000.000,- Ft  (2020-ban) 



Önkormányzati kerékpárok 
Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei részére a munkavégzés segítése érdekében kerékpárok 
beszerzése. 

Költségvetési keret:  300.000,- Ft. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Határidő:  2020.  április  30. 

Bringával munkába 

Csatlakozás a  Magyar  Kerékpárosklub kampányaiba. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Határidő:  2020.  április  30. 

Közintézmények előtt kerékpártárolók/kerékpártámaszok létesítése 
Lakossági kerékpártárolók/kerékpártámaszok folyamatos kihelyezése közterületekre.  A  RÉV8 Zrt. 
feladata, hogy mérje fel, mely közintézmények előtt nincs kerékpártároló, továbbá mely közterületekre 
javasolja kerékpártárolók/kerékpártámaszok kihelyezését.  A  felmérést követően a konkrét helyszínekről 
az útburkolat-bontást igénylő esetekben döntést gyakorló Városüzemeltetési Bizottság előtt a 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményének kikérése javasolt. 

Felelős: REV8 Zrt. 

Határidő: helyszínekre történő javaslattétel  2020.  június  30. 

BUBI  rendszer bővítése 
Az önkormányzat tárgyalást kezdeményez a budapesti közösségi kerékpárt működtető gazdasági 
szereplőkkel (MOL  BUBI  és  Donkey Republic)  a VIII. kerületi bővítés érdekében — a Hungária 
körgyűrűig. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Határidő:  2020.  április  30. 

Autómentes nap 
Közösségi esemény megrendezésének vizsgálata olyan számottevő gépjármű közlekedéssel terhelt utcán, 
mint például a Baross utca. 

Felelős:  REVS  Zrt., .11C.N Zrt. 

Határidő:  2020.  július  30. 

Kevesebb üresben járatás 
Az Önkormányzat tájékoztató táblákat helyez ki, amelyek felhívják a gépkocsivezetők figyelmét, 
különösen a kerületbe behajtó autók vezetőit az üresbenjáratás mellőzésére, amely szennyező és 
üzemanyag pazarló is egyben. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  szeptember  30. 

Fedezete bruttó  400.000,-
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1.4  Hőhullámok elleni védekezés  

Párakapuk 

2020  júniusára célul tűzzük ki további párakapuk, páraterek létrehozását  a  jelenlegi kapuk (Losonczi tér, 
Kálvária tér, Mátyás tér, Teleki tér, Százados úti játszótér) mellett.  A  JGK  Zn.  feladata, hogy felmérje  a 
kerület mely területeire javasolt  a  leginkább párakapu telepítése, és intézkedjen, hogy  a  kapuk üzembe 
helyezése  2020  júniusára megtörténhessen.  (A  párakapuk felállításánál kizárólag nem víztározós 
technológiával alakítjuk ki, így nincs egészségügyi kockázat, apára tiszta iv6vízb67 „készül"). 
Felelős: JGK Zrt. 

Határidő:  2020.  május  31. 

Költségvetési keret:  500.000,- Ft 

Hőségriadó terv kidolgozása 
A  lakosság klímaadaptációjának érdekében, a terv kidolgozásánál különösen figyelembe veendő 
szempontok: 

a) Rendkívüli időjárás esetén házi segítségnyújtásban részesített idősek értesítése, tájékoztatására 
eljárás kidolgozása 

b) Klímatérkép készítése: klimatizált középületek nyilvános térképe 
c) Tartós hőhullám esetén idős (és más sérülékeny csoporthoz tartozó) személyek bekísérése 

klimatizált helyiségbe 
d) 1000  négyzetméter alapterület feletti közintézmények lehetőség szerint tartsanak fenn egy 

klimatizált helyiséget, és hőségriadó esetén nyissák azt meg a lakosság részére. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Határidő:  2020.  április  30. 

Lakossági tájékoztatás 

Figyelemfelhívás a szélsőséges időjárás okozta egészségügyi hatásokra, a megteendő intézkedésekre 
rendkívüli időjárás esetén, továbbá az allergiás megbetegedésekre és a rovarok által okozott fertőzések 
számának növekedésére, mivel a hőmérsékletemelkedés miatt a növények hamarabb kezdenek el 
virágzani, és a felmelegedés hatására a fertőző betegségeket terjesztő rovar populációk folyamatos 
szaporodása várható.  A  házi és gyermekorvosi rendelőknél tájékoztató feliratok kihelyezése a nyári 
időszakban a megtehető óvintézkedésekről. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  áprilistól folyamatos 

1.5  Gazdaság, hulladékkezelés 

Komposztálás 
(a)  Lakosság részére komposztládák beszerzése és pályázat útján történő nyújtása.  A  pályázat 

részleteit  a  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  a  JKG Zrt.-el közösen 
dolgozza ki  2020.  április 30-ig. 

Felelős: JGK  Zn.,,  Kerületfejlesztési, Környezet-  is  Klímavédelmi Bizottság 
Határidő:  2020.  májustól folyamatos 

Költségvetési keret: bruttó  1.000.000,- Ft. 



(b) A  lakosság számára biztosítjuk  a  közösségi zöldhulladék elszállítását 
Felelős: JGK  Zn. 
Határidő:  2020.  június  30. 

Zöld közbeszerzések, beszerzések 
A  közbeszerzési és beszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az 
Önkormányzat klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét ismerik. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő:  2020.  február  15. 

1.6  Létesítmény - és gépiármínizemeltetés 

Fűtésoptimalizálás 

22Celsius foknál melegebbre nem fűtjük fel azon önkormányzat által alapított költségvetési szervek, 
gazdasági társaságok által használt épületeket, ahol jogszabály eltérően nem rendelkezik. 
Felelős: költségvetési szervek vezetői. 

Határidő: folyamatos 

Csapvíz és kancsó 

Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, gazdasági társaságok közforgalom számára nyitva 
nem  alto  helyiségeiben csapvíz és kancsó használata palackozott ásványvíz helyett. 
Felelős: költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos 

Szelektív gyűjtés fejlesztése 
Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, gazdasági társaságok által használt helyiségekben 
fejlesztjük és kiterjesztjük a szelektív hulladékgyűjtést. 

Felelős: költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 
Határidő: folyamatos 

Papírmentesség 

Az előterjesztések papír alapú nyomtatása csak külön képviselői kérésre történik meg. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iroda 
Határidő: Folyamatos 

Újrahasznosított papír használatának bevezetése 
Azon esetekben, amikor a nyomtatás nem váltható ki elektronikus ügyintézéssel, lehetőség szerint 
újrapapírt használjon a Hivatal. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Határidő: Folyamatos 

Kerékpárosbarät munkahely létrehozása 



Öltözők kialakítása, őrzött kerékpár-tárolás kapacitásának növelése. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
Határidő:  2020.  május  31. 

Naperőmű részesedés vásárlásának vizsgálata 
A  Polgármesteri Hivatal energia igényének kiváltása érdekében napenergia felhasználásának vizsgálata. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Határidő:  2020.  augusztus  30. 

Energetikai adatbázis 

Önkormányzati energetikai adatbázis létrehozása az energiafogyasztás-csökkentést és kibocsátás-
csökkentést megalapozó fogyasztási adatok struktúrált vezetése. 
Felelős: Költségvetési szervek vezetői, Gazdasági társaságok vezetői 
Határidő: a rendszer kidolgozása  2020.  március  31.,  adatokkal való feltöltés minden hónapban folyamatos 

Vízmegtakaritás 

a) A  csapokra olyan eszközök felszerelésére vonatkozó felmérés, amely csökkenti a kifolyt víz 
mennyiséget. 

b) Szaniterek beszerzése.  A  hivatali és közintézményekben található szaniterek esedékes cseréjénél 
vízmentes vagy víztakarékos szaniterek beszerzése a cél. 

Felelős: Költségvetési szervek vezetői 

Határidő: a)  2020.  április  15., b)  a szaniterek esedékes cseréjénél 

Járműflotta károsanyag-kibocsátásának is karbonlábnyomának csökkentése 
a) Az Önkormányzat és intézményei, társaságai beszerzéseik és közbeszerzéseik során nem 

szereznek be dízelüzemű járművet. 
b) Elektromobilitás preferált a belsőégésű motorok helyett. Az Önkormányzat és intézményei, 

társaságai törekednek minél kisebb helyi kibocsátású járművek beszerzésére és üzemben 
tartására. 

Felelős: költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 
Határidő: folyamatos 

Zöldszám 

Az Önkormányzat létrehoz egy zöldszámot, amely fogadja a zöldfelületekkel kapcsolatos jelzéseket, 
problémákat, igényeket. 

Felelős: JGK Zrt. 

Határidő:  2020.  május  31. 

1.7  Szemléletformálás 

Képzések 
Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, gazdasági társaságok munkavállalói részére a 
környezettudatosság, hulladékcsökkentés témakörében képzések megtartása. 



Felelős: költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 
Határidő: folyamatos 

Fedezete a klímastratégia kommunikációs kerete 

ötletpályázat 
A  környezettudatosság jegyében lakossági ötletpályázatot indít az Önkormányzat, ennek érdekében un. 
ötletdobozokat helyez ki a költségvetési szervek, gazdasági társaságok ügyfélforgalom számára nyitva 
álló helyein, továbbá egy külön erre a célra létrehozott  e-mail  cím létrehozásával biztosítja a lakosság 
számára a javaslatok bejelentését. 

Felelős: költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 

Határidő:  2020.  március  31. 

Forrás: a klímastratégia kommunikációs kerete 

Versenyek szervezése 
Energiafogyasztás és ökológiai lábnyom csökkentést célzó versenyek szervezése önkormányzati épületek 
számára, Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, gazdasági társaságok, a kerületben működő 
közintézmények (akár óvodák, vagy a Tankerülettel együttműködve: iskolák) számára. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Határidő:  2020.  december  01. 

Szemétgyűjtő akciók szervezése 
Saját szervezésben, továbbá  a  „Teszedd!" elérésének bővítése, gyakrabban történő megtartása, lakossági 
figyelemfelhívás  a  csatlakozás érdekében. 

Felelős: JGK Zrt., JKN  ZN. 

Határidő:  2020.  augusztus  31. 



2.  Konkrét határidős egyéb intézkedések 
A 2020.  110VC777ber  7-i  képviselJaestüleii ülésen ellbgadd  "A  kIhnavészhekrzei kilarcletésére és 
.szükséges idézkeciósek inewétele 7 esztés 153-as licadordi pond:Mhos: kapcsoló(Ijan 

2.1  Közterek 

Nyári locsolás 

a) A  megvalósítás első feladata a hőszigetek feltérképezése, és ehhez mérten locsolási útvonalterv 
készítése.  A  JGK Zrt. kidolgozza az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek 
felületnedvesítésének ütemtervét, amely nyári kánikulában, a hőségriadó 1-es (tájékoztató) szintjének 
elérésekor, a napi  25C  átlaghőmérsékletet meghaladó hőmérséklet esetén a saját tulajdonú 
járdatakarítógépek alkalmazásával valósul meg. 

b) Az Önkormányzat megkeresi az FKF Zrt-t, hogy vizsgálja meg, hogy ebben az időszak ban  hogyan 
tudná fokozni a kerületi utak locsolását. 

Felelős: JGK Zrt. 

Határidő:  2020.  március  31. 

Népszínház utca 

Népszínház utca zöldterület-növelő és gyalogosbarát köztérfejlesztése, együttműködve  Budapest  Főváros 
Önkormányzatával, tekintettel arra, hogy a Népszínház utcában zajló közösségi közlekedés 
nagymértékben érintett a tervezett felújítás kapcsán. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda,  REVS  Zrt. 

Határidő:  2021.  év május  31. 

Árnyékolás 

a) Szükséges azon hőszigetként működő közterületek felmérése, ahol sem zöldfelület-növeléssel, 
sem a biológiai aktivitás másmilyen növelésével nem lehetséges rövid távon csökkenteni a 
hősziget-hatást. 

b) Ezeken a nyílt tereken nyáron árnyékolás megoldása a feladat. 
c) Megvizsgáljuk egy program indításának lehetőségét társasházi körfolyosók árnyékolására. 

Felelős: a)-b)  JGK Zrt,  c)  főépítész,  REVS  Zrt. 

Határidő:  2020.  május  31. 

Extenzív zöldfelületfenntartás 

Egyes parkjainkban kísérleti jelleggel részleges áttérés az extenzív parkgondozásra, ennek érdekében a 
JGK Zrt. vizsgálja meg, hogy mely parkok, zöldfelületek kapcsán javasolt ez a fajta parkgondozás. 
Felelős: JGK Zrt. 

Határidő:  2020.  május  31. 

Fapótlás 

Hiányok pótlása, új fasorok 

a) hol lehet újabb fát ültetni, vagy egyéb élő zöldfelület. 
b) A  fakataszteres felmérés eredményeképpen fapótlási terv elkészítése. 



Felelős: JGK Zrt. 

Határidő:  2020.  március  31. 

Vizes játszótér 

Meglévő játszóterek vizes elemekkel történő kiegészítésének vizsgálata. 
Felelős: JGK Zrt. 

Határidő:  2020.  április  30. 

Új közösségi kertek 
További közösségi kertek létesítésének támogatása. Közösségi kert program előkészítése: üres, 
vagyongazdálkodási szempontból nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú telkek felmérése közösségi 
kert létesítése szempontjából. 

Felelős: RÉV8 Zrt., JGK Zrt. 

Határidő:  2020.  március  31. 

Fűtött teraszok szabályozás 
Vendéglátó-ipari egységhez kapcsolódó közterület-használat esetén kültéri fűtőegység kihelyezésére 
külön közterület-használati díjtétel meghatározása. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő: közterület-használatról szóló rendelet következő módosításánál 

2.2  Épületek 
A  biológiai aktivitás növelése érdekében 

a) Felkéri a JGK Zrt.-t, hogy vizsgálja meg, mely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületnél 
javasolt  ún.  homlokzatzöldítés és a javasolt épületek megjelölésével valamint a beruházás becsült 
költségével együtt tájékoztassa a polgármestert. 

b) Társasházak részére a homlokzati zöldfelület növelése érdekében felkéri a polgármestert, hogy 
dolgozza ki a  2020.  évre vonatkozó pályázat tartalmi elemeit, a rendelet módosítás kapcsán 
figyelembe veendő szempont, hogy elkülönített költségvetési sor álljon rendelkezésre. 

Felelős: JGK Zrt., Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő: a)  2020.  április  30., b)  a társasházaknak adható támogatásokról szóló rendelet következő 
módosításánál 

Zöldudvar program 

a) Korábban megvalósult zöldudvarok vizsgálata, jelenlegi helyzetének áttekintése 
b) Első körben az önkormányzat tulajdonában lévő épületek felmérése és udvarainak zöldudvarrá 

történő felújításának felmérése a feladat. 
c) Ezt követően kerülhet a társasházi zöldudvar program támogatása érdekében az egyébként 

rendelkezésre álló keretből kifejezetten erre a célra bizonyos keretösszeg elkülönítése. 
Felelős: a),  b)  JGK Zrt., RÉV8 Zrt.,  c)  Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 

Határidő: a)  2020.  augusztus  31, b)  és  c) 2021.  évi költségvetés elfogadásakor 



Távhő 

a) Távfűtés-modernizáló projekt támogatása, aktív előmozdítása a helyi önkormányzat részéről, 
tárgyalás a FŐTÁV Zrt.-el a jövőbeni fejlesztési terveikről. 

b) A  Százados úti távhövezetékre való társasházi csatlakozás céljából lakossági tájékoztatás, 
felvilágosítás nyújtása, valamint a csatlakozási költségek felmérése és ehhez mérten támogatási 
program kidolgozása. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő: a) tárgyalás megkezdése  2020.  március  31., b) 2020.  október  31. 

2.3  Közlekedés 

Parkolásstratégia 
Stratégia kialakítása a gazdasági program valamint a közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv 
elfogadásával összhangban. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, JGK Zrt., főépítész 
Határidő: gazdasági program valamint a közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásával 

Zöldtetős utasvárók 

Tekintettel arra, hogy az utasvárók kialakítása, üzemeltetése nem a Józsefvárosi Önkormányzat feladata, 
ezért a polgármester kezdeményezi  Budapest  Főváros Önkormányzatánál új klímabarát utasvárók 
létesítését zöldtetőkkel, vagy meglévők átalakítását. Az utasvárók kialakítását a lakosság bevonásával 
kívánjuk megvalósítani. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  június  30. 

2.4.  Víz 

Ivókút projekt indítása 

Bevizsgált, ivóvíznek alkalmas tűzcsapok felmérése ivócsapok létesítése céljából. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  május  31. 

2.5  Körforgásos gazdaság, hulladék-csökkentés 

Önkormányzati komposztálási lehetőségek 
a)  A  100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok megvizsgálják, hogy az általuk 

használt ingatlanban van-e lehetőség komposztálásra. 



Felelős: a) költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői,  b)  JGK Zrt. 
Határidő:  2020.  június  30. 

Vállalkozásfejlesztés 
A H13  Vállalkozásfejlesztési Központ célzott vállalkozásfejlesztési támogató programjának biztosítása 
fenntarthatósággal, klímavédelemmel, környezetvédelemmel összefüggő tevékenységet folytató kezdő 
vállalkozások számára. 

Határidő:  2020.  május  31. 

Felelős: JKN Zrt. 

Üveggyűjtés 
Az FKF Zrt.-vel egyeztetve szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az üvegek gyűjtésének vizsgálata, mely 
közterületeken mutatkozik igény az üveggyűjtő szelektív edények kihelyezésére. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  június  30. 

Termelői piac 
Termelői piac létrehozásának vizsgálata  Budapest  Főváros Önkormányzatával együttműködve, különösen 
a Rákóczi téri Csarnokban és nyáron az előtte elhelyezkedő köztéren. 
Felelős: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, RÉV8 Zrt. 
Határidő:  2020.  május  30. 

Tudatos helyiségbérlők 
Új helyiségbérleti pályázatoknál szükséges annak vizsgálata, hogy az elbírálásnál előnyt jelenthessen,  ha 
a bérlő olyan beruházást vállal vagy szolgáltatást nyújt, amely elősegíti a kerület energiamegtakarítását, 
segíti a helyi lakosság szemléletét, esetleg hozzáférését klímavédelmi eszközökhöz, stb. Ennek 
szerepeltetése a közép -és hosszútávú vagyongazdálkodási tervben szükséges, így megteremthető lehet az 
összhang a stratégiák között. 

Felelős: JGK Zrt. 

Határidő: folyamatos 

Zöld közbeszerzés, zöld beszerzés 
A  beszerzési és közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata zöld szempontból. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  június  30. 

Gazdaságfejlesztési tanácsnok 
A  gazdaságfejlesztési tanácsnok feladatkörének módosítása, a klímavédelem hangsúlyos 
belefogalmazása. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Határidő:  2020.  február  29. 



2.6.  Környezeti nevelés, részvétel 

Környezeti nevelés az óvodákban 

Az óvodai 

(a) pedagógiai programokban, 

(b) pedagógus-továbbképzéseknél prioritásként kezeljük a környezeti nevelést. 

Ennek érdekében a Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője dolgozza ki szakmai programját. 

Felelős: NE0 vezetője 

Határidő:  2020.  május  31. 

Füvészkert 

Az iskolások közül jussanak el még többen a Füvészkertbe, ennek érdekében az Önkormányzat és a 
Füvészkert közötti meglévő megállapodás kibővítése. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Határidő:  2020.  április  15. 

„Fogadj örökbe egy fát!" civil programok támogatása 
a) Zöldfelületek közösségi gondozására nagyobb hangsúlyt fektetve részletesen kidolgozzuk, majd 

pedig elindítjuk a „fogadj örökbe egy fát, parkot, játszóteret, kutyafuttatót" programot, amely a 
zöldfelületek közösségi gondozásával, ápolásával, nyomon követésével foglalkozik. 

b) Segítjük a lakossági és civil kezdeményezéseketutcafásítás adminisztratív és technikai 
támogatásával; illetve bevonjuk ezeket meglévő közterek, zöldterületek fahiányainak pótlására és 
a fagondozás feladataiba. 

c) Ezen programok támogatása érdekében szükséges annak felmérése, hogy Józsefvárosban  hol 
lehet fát ültetni a lakosság bevonásával, továbbá az Önkormányzat ezen helyszíneket gyűjtse 
össze egy adatbázisba, és tegye elérhetővé a lakosság számára és alakítsa ki a jelentkezés 
szabályrendszerét. 

d) Gang-  és erkélykertek létrehozásának támogatása információval,  2021.  évi költségvetés tervezése 
során társasházi pályázati lehetőség vizsgálata. 

Felelős: a) JGK Zrt.,  REVS  Zrt.  b) c)  JGK Zrt.,  d)  Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt., JGK Zrt. 

Határidő: a)  2020.  november  30., b)  folyamatos,  c)  folyamatos,  d)  folyamatos,  2021.  évi költségvetés 
tervezése 

At 



3. A  készülő Józsefvárosi Klimastratégiába beépítendő további 
stratégiai javaslatok, valamint "kommunikációs feladatok" 

1552019. (l.07.): /1  Ke;pviselö-tesailet úgy dönt, felkéri a RÉV8  Z11.4, bogy  a  Men  hanirozat 
me,gálhipncisaii éx willahísan Józsgliyiray készülti klintastratégiójába t;pitse be". 

3.1  Környezet 

Albedö program (világos színű város) 
A  növényesítés mellett a hősziget-hatás mérséklésének kulcsa az utcák, terek, járdák, falak, tetők színe, 
anyaga, porozitása, amely meghatározza albedo-szintjüket (hövisszaverési képesség), így a vízáteresztő, 
világos, természetes építőanyagok alkalmazását szorgalmazzuk. 
Felelős: Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

Z,öldfelületgazdálkodás 

a) Kertészeti munkák során a favédő módszerek előnyben részesítése, a városi környezet okozta 
stressznek kitett fák életfeltételeinek javítása, favédelem napi gyakorlata. 
b) Jövőben létesítendő kutyafuttatók esetén azok zöld „védőzónával" való ellátása. 
Felelős: JGK Zrt. 

Kis vízfelületek létrehozása 
Közterületfejlesztések, átalakítások esetében kis vízfelületek létrehozásának vizsgálata. 
Felelős: Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

Csapadékvíz újrahasznosítás 

Öntözési lehetőség felmérése új közterületi fejlesztések esetében a tervezési szakaszban. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, JGK Zrt. 
Felelős: Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

Páratér, páralugas 

Hűsölő pontok létrehozása köztereinken. Továbbá megvizsgáljuk, melyik park volna alkalmas egy 
„hűsítő park" jellegű kialakításra vízjátékokkal.  Ha  fővárosi kezelésben van, akkor a együttműködésben 
valósítanánk meg egészségügyi szempontból kockázatmentes technológia alkalmazásával. 
Felelős: JGK Zrt. 

Környezetterhelés a térinformatikában 
A  megújuló térinformatikai rendszerben megjelenik egy "ipar" dimenzió, ahol a nagy környezetterhelést, 
szennyezést okozó ipari tevékenységet végző vállalatokat szerepeltetjük. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda 



Fenntartható kaszálás 
A  gépi kaszálás során alkalmazott damil környezetszennyező roncsolódásának, valamint a fosszilis 
üzemanyag használatának csökkentéséért elektromos gépek használatára állunk át és ahol lehet, kézi 
kaszálásral vagy extenzív parkfenntartásra. 

Felelős: JGK Zrt. 

3.2  Épületek 
A  Polgármesteri Hivatalban világítótestek energiatakarékosra cserélése 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Energiahatékonysági programok 
Az uniós vagy egyéb források felhasználásával épületenergetikai, energiahatékonysági program 
megalkotására törekszünk a kerület épületállományának felújítása érdekében. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

100%-os önkormányzati épületek felújítása 
Vizsgálandó szempont a „szürke  viz"  felhasználásának lehetősége. 
Felelős: JGK Zrt. 

Epületenergetikai tanácsadó iroda létrehozásának előkészítése 
Helyi energiaügynökséget indításának vizsgálata, ami energetikai, jogi, pénzügyi, technikai segítséget 
nyújt  a  lakosság és  a  gazdaság szereplői számára. 

a) Az  energetikai szakemberek felmérik az adott társasház állapotát és  a  pontos teendőt: fűtéscsere, 
nyílászáró-csere, szigetelés stb. 

b) Finanszírozási tervet dolgoznak ki 
c) Beruházás  a  rezsicsökkentés különbözetéből kerül visszafizetésre 
d) Országos és  EU-s pályázati pénzek felhasználása. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Támogatáspályázat 
Fórum, ahol a lakosok informálódhatnak az elérhető energetikai pályázatokról, támogatásokról, 
lehetőségekről, szabályozásról, stb. 

a) Napelem elhelyezése érdekében az első körben az önkormányzati tulajdonában lévő épületek 
felmérése 

b) a  2021.  évi és azt követő költségvetések tervezésekor pályázatokra keretösszeg elkülönítésének 
vizsgálata 

Felelős: a) JKG Zrt,  b)  Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály 

Napkollektor támogatási program 

Tájékoztatás nyújtása lakosság, társaházak részére, folyamatban lévő vissza nem térítendő támogatásokra 
pályázat benyújtáshoz szakmai segítségnyújtás. ESCO finanszírozási konstrukció kidolgozása 
visszatérítendő, pl. hitelek esetében. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal 



Geotermikus energia felhasználása 
Program kidolgozása a kihasználás lehetőségeinek felkutatására a középületek számára. Lsd. Józsefvárosi 
Pályaudvar alatt elérhető hévízforrás. 

Felelős: JGK Zrt. 

3.3  Közlekedés 

Biztonságos kerékpáros infrastruktúra 
A  kerékpáros közlekedés ösztönzésére szolgálhat a biztonságos, gyors belső kerékpáros úthálózat 
kialakítása, a megfelelő forgalomtechnikai módosításokkal, forgalomcsillapítással, továbbá a főutak menti 
kerékpárút-hálózat befejezésének kezdeményezése is. Javasolt számos egyirányú utcák megnyitása a 
kétirányú kerékpárforgalom részére. 

Felelős: RÉV8 Zrt. 

Az Integrált Területfejlesztési Stratégia  (ITS)  módosítása 
A  módosuló stratégia alapján felmérjük és meghatározzuk azokat a közterületeket, amelyek zöldfelületet 
is magába foglaló, közösségi célt szolgáló sétáló- illetve csökkentett forgalmú utcává alakíthatóak.  A 
közösségi tervezést figyelembe véve az érintett kiválasztott közterületen élők bevonásával születhet 
beruházási döntés az átalakításról. 

Felelős: Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

Közterek visszavétele 

Célunk, hogy fokozatosan csökkentsük a közterületi autóforgalmat és az így nyert területet visszaadjuk 
gyalogosoknak, növényzetnek, illetve közösségi funkciók számára. Beruházások során ez a 
koncepciókészítési, tervezési szakaszban minden közterületi felújításnál továbbá a forgalomtechnikai 
módosítások kapcsán vizsgálandó szempont. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

Sebességszabályozás 

A  belső autóforgalom műszaki-forgalomtechnikai eszközökkel történő lassításának vizsgálata, hogy azok 
a gyalogos, kerékpáros és egyéb elektromos járművekkel való közlekedést biztonságosabbá tegyék.  A 
rövidítő, „surranó"  autos  útvonalak fokozatos megszüntetése (ennek eszközei: utcák egyirányúsítása, 
utcák irányának megváltoztatása, forgalomlassító küszöbök, 30-as táblák stb.) 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, JGK Zrt. 

Városi autópályák visszaszorítása 
Felkérjük Józsefváros polgármesterét, hogy a Budapesti Mobilitási Terv Közlekedésfejlesztési Beruházási 
Program aktuális felülvizsgálatakor, illetve a terv megvalósításának kérdéseikor képviselje a kerületet 
érintő fővárosi foutak forgalomcsillapítási intézkedések kidolgozását és végrehajtását, továbbá a 
közösségi közlekedés bővítését. 

Felelős: RÉV8 Zrt. 

Közintézmények tömegközlekedési elérése 



Valamennyi olyan intézménnyel, amelyet támogatunk, illetve amellyel közművelődési, közszolgálati 
megállapodást kötünk (színházak, közgyűjtemények stb.), a megállapodásba belefoglaljuk, hogy 
meghívóikban, plakátjaikon, honlapjukon hirdessék, hogy a közösségi közlekedéssel jól elérhetőek, 
kérjék látogatóikat az autóhasználat mellőzésére. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységek vezetői 

Elektromos töltőpontok kialakítása 
Jelenlegi töltőpontok felmérése, további helyszínek kijelölése, ezen kívül partnerek felkutatása töltőpont 
létesítése érdekében. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

3.4  Fejlesztéspolitika 

Zöld város alapelv 
A  fejlesztések során előtérbe kell helyezni a kerület aktív zöldfelületi hálózatának és zöld elemeinek 
fejlesztését, szélcsatornák megvédését. Kiemelt szempont a zöldfelületek részarányának erősítése, illetve 
a nagyon alacsony ellátottságú kerületrészek lehetőségekhez mért fejlesztése. 
Felelős: Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

ITS  felülvizsgálat: Településszerkezeti szempontok 
A  fenntartható helyi közlekedés serkentése érdekében szempontok: kereskedelmi, közösségi és 
szórakozási lehetőségek bővítése az egyes lakónegyedekben - azaz a helyben elérhető szolgáltatások 
körének bővítése 

Felelős: Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt. 

JóKÉSz felülvizsgálata 

A  JóKÉSz mindenkori felülvizsgálata során kiemelt hangsúlyt kell fektetni a klímavédelemre és a 
klímaadaptív fejlesztés eszközrendszerére. 

a) Ez magában foglalja a zöldtetők  es  zöldfalak, valamint lugasok létesítésének ösztönzését, a 
természetes árnyékolás és az energetikai felújítások facilitálását, valamint a minél zöldebb belső 
udvarok létesítését a helyszínspecifikus kijelölésekben. Ez alatt értendőek az extenzív is intenzív 
zöldtetők, valamint magán és közterületen létrehozott zöldfelületek, a fásszárú növények védelme 
és útfelújítás során fasorok kialakítása. 

b) Az átmenetileg nem hasznosított építési telkek esetén biztosítani kell a pormentesítést, 
csapadékvíz-elvezetést, továbbá az üzemeltetésből adódó talajszennyezést meg kell akadályozni. 
A  telken lévő fás szárú növényzetet a parkolóhelyek kiosztásnál figyelembe kell venni, a telekre 
előírt legkisebb zöldfelületi arányt be kell tartani. Új kereskedelmi és lakóépületek esetén a 
tetőzet nem áttetsző részeinek legalább 2/3-án minimum extenzív zöldtetőt, vagy napelemeket 
kell létesítetni. 

c) A  köztereken és parkokban, a gyeprácsos felület területének  75%-a,  parkoló esetén  50%-a,  a 
vízfelület  50%-a,  parkok esetén murvautak területének  25%-a  továbbá játszótér vagy sportpálya 
vízáteresztő kialakítású rekortán vagy műfű burkolat felületének  25%-a  számítható be a 
zöldfelületekbe. 



3.5  Szélsőséges időjárási viszonyok 

Viharkárok elhárítására való felkészülés 
Az éghajlatváltozás egyik legfontosabb velejárója, a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának 
növekedése, ezek közül Józsefvárost különösen a hirtelen viharok, villámárvízek fenyegetik.  A  viharok 
által okozott közterületi problémák kezelése érdekében az önkormányzati kezelésű közterületek 
megtisztítása, illetve a várhatóan növekvő viharkárok elhárítására való felkészülés halaszthatatlan. 
Felelős: JGK Zrt. 

3.6  Körforgásos gazdaság és hulladékkezelés 

Hulladékcsökkentés 

A  hulladéktermelés csökkentése érdekében lakossági szemléletformálási terv kidolgozása, lakossági 
tájékoztatás. Tájékoztató anyagok honlapon, újságban történő megjelentetése. 

Felelős: JKN Zrt, Forrás: a Klímavédelmi stratégia kommunikációs csomagja 

Fenntartható csomagolás 

a) Az Önkormányzat tulajdonában álló Teleki téri piacon csomagolásmentes bolt létesítésének 
vizsgálata, ezen felül hosszú élettartamú szatyrok biztosítása érdekében kapcsolatfelvétel a 
bérlőkkel. Javasolt intézkedések megtétele annak érdekében, hogy a piacon csak fenntartható 
anyagú csomagolóanyagot használjanak. 

b) Önkormányzat elősegíti vállalkozások törekvéseit, amelyek a körforgásos gazdaság keretében 
újrahasznosított, illetve fenntartható forrásból származó csomagolóeszközöket, pl. 
bevásárlótáskákat forgalmaz. 

c) Támogatjuk a lakosság kezdeményezéseit a témában, pl. mosás, varrás, stb. 
Felelős: a) JGK Zrt.,  b)  Polgármester,  c)  JKN Zrt. 

3.7  Szemléletformálás 

Tájékoztató anyagok, tréningek, workshopok szervezése a  natal  és felnőtt lakosság számára 
a) Tágan értelmezett klímavédelmi kérdések, a takarékosságtól a kisközösségi szemléleten át a 

globális felelősségvállalásig terjedő témák. Hús, különösen vöröshúsok és egyszer használatos 
csomagolóanyagok használatának káros hatásai, alternatív lehetőségek szerepeltetése a 
csomagolás terén, 

b) A  Józsefváros újságban rendszeres tájékoztató rovat, a Józsefvárosi Önkormányzat honlapja alatt 
a Klímavédelmi Stratégia honlapjának integrált megjelenítése 

c) A  készülő Józsefváros Klímatratégia szemléletformáló programjainak beépítése ezekbe a célokba 
Felelős: JKN Zrt. 

A  klímastratégia kommunikációja 
(a) létrehozunk a honlapon egy „Jó gyakorlatok" katasztert, amiben a modellértékű kerületi zöld-

fejlesztési példákat vesszük számba, 

(b) enerergiatudatossági kampányt folytatunk, 



(c) tájékoztató kampányt folytatunk a szelektív- és veszélyeshulladék-gyűjtők használatáról, 
valamint a hulladékmentességről, 

(d) a városi növénytermesztésről, 

Klimavédelem a közösségi oldalakon 
Közösségi oldalakon létrehozni egy-egy csoportot, ahol ebben a témában lehet eszmét cserélni, ötleteket 
felvetni. 

Felelős: JKN Zrt., RÉV8 Zrt 

Környezettudatos közösségi programok 
JKN Zrt. által szervezett programokon az energiatudatosság, környezettudatosság megjelenítése. 
Felelős: JKN Zrt., RÉV8  Z. 

Gazdasági szereplők érzékenyítése 
A  kerületben működő gazdasági szereplők társadalmi felelősségvállalásának erősítése érdekében 
(kiemelten a klímavédelem területén) fórum, műhelyek és közös cselekvési tervek indítása. 
Felelős: JKN Zrt. 

Társasházak tájékoztatása 
A  társasházak eljárásainak lefolytatása során az ügyintéző felhívja a közös képviselet figyelmét a 
zöldfelületek telepítésével, árnyékolással, locsolással elérhető káros hatás-  es  rezsicsökkentés 
fontosságára. 

Felelős: szervezeti egységek 

Környezetbarát hulladékkezelés 
A  kereskedelmi, telephely, szálláshely tevékenység bejelentésekor, felhívjuk az üzemeltetők figyelmét a 
takarékos anyagfelhasználás, a takarékos anyagfelhasználás és hulladékgazdálkodás szempontjaira. Az 
ügyfélforgalmi helyiségekben javasoljuk figyelemfelhívó plakátok, szóróanyagok elhelyezését. 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály 

SZMSZ-módosítási javaslat 
a) A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság minden olyan előterjesztést 

véleményezzen, amelynek van klímavédelmi vonatkozása, 
b) A  Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság és a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási is Közterület-

hasznosítási Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörét módosítani, bővíteni 
szükséges, oly módon, hogy a Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési terv nyomon követését 
végezze el. 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

Határidő: a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló rendelet következő 
módosítása 
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