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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testü lete számár a

b

Előterj eszt ő : J akabfy Tamás képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 20 I 4.június 25. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat kenĺleti zöldfelület fenntaľtási és környezetvédelmi koncepció elfogadására

A napiľendet nyílt iilésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszetú szavazattĺibbség
szükséges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi BŁottság vé|emé{ryezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatát ozati i av as|at a bizotÍság szánát a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
meŃárgya|áLsát.

Tisztelt Képviselő-testület!

L Előzmények

A Képviselő-testület a 444l20L1. (XI. 03.) számú határozatának 7. pontjában felkérte a
Környezetvédelmi Munkacsoportot, hogy egy több évre szóló átfogő stratégiát dolgozzon ki
arľól, hogy hol lehet új teľületeken a zöldfelületeket nĺjvelni, fásítani, és ezt terjessze a
Képviselo-testület elé.

il. A beteľjesztés indoka
A kellő mélységben kidolgozott Józsefvárosi Zo|dstľatégia kialakításához első lépésként
zöldfeltilet fenntartási és környezetvédelmi koncepciót kell kialakítani, melyben
me ghatźr ozhatóak a fej le szté sének irányai, valamint célj ai.
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uL Tényállási adatok

Józsefváros hatalmas kiterjedésű zcjldfelületekkel és impozáns fasorokkal ľendelkező fővárosi
keľĹilet. Városunk emellett --€gyes időjáľási jelenségek egyÍittállásakor_ erősen
légszermyezetl, ez a fajta szennyezés alapvetően az utcahźiőzattő| és az ura|kodó széliránýól
függ.
Annak ellenéľe, hogy az onkormanyzat hatalmas erőfeszítéseket tesz a fasorok és egyéb
zoldfelületek bővítéséľe, felújítására - elsősoľban a környezeti hatások és a fák életkoľa miatt
_ számolni kell a folyamatos novényzetvesztéssel. Emellett a vaľos rehabilitációs projektek
során sok fa kerül kivágásra melyek pótlásra kerülnek a jőzsefvárosi zöldterületek és
zöldfeltiletek védelméro|, haszĺá|atárőI szőIő 57lf007 (X. 16.) önkormányzati rendeletnek
megfele1ően.

A kĺizép- és hosszú távú zöldstratégia elkészítésének első lépésenként elengedhetetlen a
kerĹilet zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciójának elkészitése. Ezá,|tal pontos
képet kaphatunk arról, hogy a városfejlesztési pľogľamjaink során, további közterületeink
felújításakor keletkezett fapótlási kötelezettségeinket hol a legcélszeľűbb végrehajtani.

Az onkormćnyzat 2008-ban átfogő felmérést és fakatasztert készíttetett a Kert-Komplex Kft-
veI. Ez a fakataszter az e|miit 5 év során elévült, sok elöľegedett és beteg fa kivágásra keľtilt,
melyeket új, ťratalfákkal pótoltunk. Pótlási kötelezettségeink mellett nagyarányífaá|Iomány-
bővítés is töľtént a kertiletben mind a JKť,ISZ, mind pedig civil szeľvezętek részéro|, p|.

fatiltetések a Fold Napja alkalmából és a Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület
telepítései.

Iv. A dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési IJgyosztá|y elkészítette az előterjesztés
mellékleteként csatolt koncepciót, mely taftalmazza Józsefváros zöldfelület fenntartási és
környezetvédelmi céljait kozép és hosszú táwa nézve. A dokümentum magába fog|a|ja az
eddigi, zoldfelületekkel és komyezetvédelemmel kapcsolatos eredményeket és javaslatokat
tartalmaz a fej lesztés ek ir ány ai a.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A zöldfeltilet fenntaľtási és kornyezetvédelmi koncepció elfogadásával kellően
mega|apozhatő a Józsefvárosi Zölđstratégia, melyben rögzíthętó a keľületi zöldfelületek
fejlesztésének iránya, rogzithetőek a hosszú távú, stratégiai célok.
A koncepció elfogadásának nincs közvetlen pénzügyihatása, mert a zöldfelület fenntartási és
környezetvédelmi koncepció elkészítése nem jelent többletköltséget aZ onkormányzat
számára. Bár a dokumentum nem számszeľúsíti a kcivetkező években megvalósítandó
feladatokat, a következő évekre készítendő költségvetés készítésénél figyelembe kell venri az
abban megfogalmazott célokat, irányokat.

vI. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testület döntését Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20II. évi
CLXXXX. tcirvény 23. s (5) bekezdés 1. pontja és a I07 . $-a alapján hozzameg

Ké ľem az a|ábbi hatát ozati j avaslat elfo ga d ás át.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuiírosi onkormányzat zöldfelület
fęnntaĺtási és kĺirnyezętvédęl m i koncepci ój át.

Felelős: polgármester

Határidő: Ill4.június 25.

A dtintést végľehajtását végző szewezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály

Budapest, Z}I4.június 1 8.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
iegyző
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A Józsefvá ľosi Onkormá nvzat

Zö tdfelül et fenntaľtási é s koľnyezetvédelmi koncepciój a

Józsefuáros,20|4





Kiiľn y ezetvédelmĺ v íziő és Mĺsszió
Józsefváľosban

Misszió: A Józsefuárosi Onkormányzat küldetése, hogy élhetőbb,
barátságosabb, zöldebb környezetet alakítson ki a kerület lakosai számára.

Yíziőz Jőzsefvźtros közteľĹiletei folyamatosan újulnak meg és tíz éven belül a
zöldfelületek feĺlrúartása, bővítése, valamint kezelése a lakosság 10-20
szźualéktnak b evon ás áv aI történik.



I. fej ezetz Józsefváľos adottságai
Főbb adatok Józsefváľosról

Alapítva: 1777. november 7.

Népessége : 7 5.042 fő (2013.január 1.)

Teriilete : 6,85 ĺégyzetkilométer

Népsúnisége : 1 0. 95 5 fő négyzetkilométerenk ént (20 13 . j anuár 1 .)

Északnyugatról Budapest VII. keľülete, észa|<rő| Buđapest XIV. keľülete, keletről Budapest X.
keriilete, délnyugatról Budapest IX. kerülete, végülnyugatról Budapest V. keľiilete hatĺárolja.

A kerületnek 1 1 váľosrészę varl.

Ezek.. Palotanegyed' Népszínháznegyeđ, Csarnok negyed, Magdolna negyed, Corvin negyed,
Losonci negyed, orcry negyed, Kerepesdűlő, Százados negyed, GaIu negyed és

Tisztviselőtelep.

A közlekedés a városľész központi elhelyezkedésénél fogvajól kiépített. A főutakon Budapest
legjelentősebb tĺlmegk<izlekedési vonalai járnak, De a váľosrész belső teľĹileteit is sűnin
beháIőzzźk a tömegközlekedési eszközök, villamos- és buszjáratok' Számos metró állomás, a
Józsefuarosi- és a Keleti Pályaudvar is itt található.

Józsefváľos ľtivid ttirténete

A mai Józsefvaros az l720-as években kezdett benépesedni. Az uralkodó háztipllst, a
földszintes agyagépületekęt az 1838-as árvíz elpusztitotta. Az źtrviz után jelentős újjáépítés
kezdődcjtt, ekkoľ kezdtek kialakulni a varosias jellegrĺ utcák és középületek. A József körut
kiépülése után a millennium évéte a főbb utak bérhźuai is feléptĺltek. Ezek maľ többemeletes
bérhźnak voltak. A betelepülés, a közlekďés (186ó: lóvasút, 1899: villamosvasút) és a
gyárípar (főleg vasútépítés - p|. Ganz és MAVAG - és bérkaszárnya-építés) fejlődésével volt
arányos, Józsefváros lakosainak száma 1890-re 91 303 főre nőtt, ami a főváros lakosságának
|8,8%o-át jelentette.

A kerület beépítése és a lakosság számźnak ugľásszenĺ növekedése 1910 köriil (164 255
lakos) éľte el csúcspontját , a gyárak (és ezze| a munkásság) egy része azonban már kiszorult a
kerĹiletből. A fejlődés lelassult, az ttwíz utan épült Józsefuáros tekintélyes ľésze megérett a
lebontásra. A gazdasági pangás, a lakásviszonyok elmaľadottsága, a külső (eléggé falusias
jellegű) részek elszegényedése jellemezte ezt az idoszakot. A legtöbb, a 19. század foľdulójan
virźqző kisebb ipari üzem megszűnt vagy elköltozott. Az I. vl|ágháború következtében a
szegénység és a minimális gazdasági nĺivekedés miatt a lakásépítési tevékenység szinte
teljesen megszünt.

Az 1930-as évektől megťlgyelhető építési konjunktúraIétrehozott ugyan néhĺány jól sikeľtilt
épületet, épületegytittest, ám túl későn indult be és ľövid ideig taľtott a|thoz, hogy
észľevehetően megváltoztathassa Kozép-Jőzsefuáľos jellegét. A II. világháboru során a
józsefvárosi épületek mintegy 90Yo-a sérült meg. Az ''újjáépítéskor'' elsősorban a ľomos
házakat tették lakhatóvá. IJj házakat a|ighiĺztak fel, 1950-ig még a foghíjak sem kertiltek
teljesen beépítésľe, s ezá|ta| Jőzsefváros Budapest egyik legelhanyagoltabb keľületeként
konzerválódott.



Józsefváros építészeti adottságai

A kerĹilet ezen tulmenően sem egységes. A magasabb státusú József k<jruthoz kĺjzelebb eső
részeken a szíik utcák áLtaI hattłolt, kisméretri tömbökben, a két-haľomemeletes, egy-egy
sarkon négy-ötemeletes, szecessziós, sztuadfoľdulós bérházak mellett megtalálhatóak a
hajdani ipaľosok és kereskedők tágas udvarú, ftildszintes éptiletei is. A műhelyek, kisiizemek
többsége ma máĺ nem tizemęl, illetvę ľaktárként funkcionál. Ez a nagyvárosi és kisvárosi
elemeket otvozo beépítési mód válik a köruttól kifęlé távolodva egyre kisvárosiasabbá.

Gyakori, hogy hénak belső udvarán az ott lakók igyekeznek a kĺjľiilményekhez képest
kellemes környezetet teremteni maguknak: sokan keľtet alakítottak ki, ezek különleges
hangulatúváteszik a pusztuló városľészt. Az udvarokban és az utcákon aktív társas élet folyik.
Jęlentős a középületek, intézmények, iskolak száma.

A fővĺĺros mfüĺidését szolgáló kĺjzüzemek központjainak egy része is itt találhatő. Ezek
jelenléte még sincs nagyobb hatással az itt é|ł5 emberek életére, a varosrész fejlődésére. Ez a
városľész szaggatott, mindig elakadó fejlődésének ktjszönhető. Ha be is indult időszakosan a
fejlődés, melynek hatására akozintézmények megépültek, egy-egy negyed felértékelődését a
kertilet kedvező kozponti helyzete és az l990-es évektől újra előtéľbe kerĹilő váľosfelújítási
tĺjrekvések eredményezik.

J őzs efv áro s term és zeti adotts á ga i
Józsefuáros Budapest egyik nagyon sűnĺn beépített terĹilete, melyet négy nagy, napközben
óránként 5-6 ezq egységjárművel terhelt fóútvonal hataľol. Bár ezeken a főútvonalakon a
gépjárműforgalom hasonló, a szén-monoxid és nitrogén-oxid légszennyezésük eloszlása
lényeges külĺinbségeket mutat. A főutak menti erősen szewtyezett sávok jelenléte attól fugg,
hogy az út milyen helyzetben yan az uralkodó szélirányhoz, az észak-északnyugathoz képest.
Az észak-északnyugati irányban futó Üllői út mentén, például alig van légszennyezés' míg az
északkeleti irányban fekvő, azonos gépjáľműforgalmat vezető Rakóczi út mentén igen erős az.
A kerület más helyszínein jelentkező magasabb, vagy alacsonyabb szenrlyezésu zőnźlk
elhelyezkedése a gépjárműforgalmuktól szinte fiiggetlenti| az utcahá|őzat ég!áji helyzetéből
adódó szélventillációtól fiigg.

Közterek, nagyobb zöldfelületek a keľĹilet következő pontjain találhatóak

5000 m2-né1 nagyobb, legalább 3)oÁ-ban
növénvzęttel fedett közterületek

Teljes kiterjedés
(m') Tulajdonos

Fiumei úti sírkeľt s91293 Nem kerületi tulajdon

orczy-keľt r08402 Nem keľületi tulajdon

II. János Pál pápa téľ 59106 Nem keľületi tulajdon

Ludovika tér 34730 Nem keľĹileti tulaidon

Teleki tér 29650 Józsefrríros

Rezső tér 28609 Józsefváros

Füvészkert 28345 Nem keľületi tulajdon

Múzeum keľt 21672 Nem kerületi tulaidon

Golgota téľ 19976 Józsefułíĺos

Ká|vfuiatér 17247 Józsefuaros



Mátyás tér 6055 Józsefuĺíľos

Rríkóczi tér s662 Nem kertileti tulajđon

Losonczi téľ 5568 Józsefuaros

Osszesen 95631s

Egyéb, józsefuárosi tulajdonban ál1ó köztęrek éS ZöldterĹiletek

o Szabó Ervin tér
o Mikszáth Kálmĺĺn tér
. Vajda Péteľ utcai zĺjldsáv
o Pollack Mihály téľ
o Gutenbeľg téľ
o Haľminckettesek teľe
o Horváth Mihály tér
. ,,Nap'' téľ (teľesedés a Nap u és Leonaľdo u keľeszteződésénél)
o ,,FiDo'' tér (Fiumei és Dobozi utcák kĺjz<jtti teľesedés)
o Tbiliszi téľ (volt Vagon tér)
o KerĹileti tulajdonú útvonalak menti fasorok

Egyéb, nem kerĹileti tulajdonban á1ló ktizterek és zoldtertiletek

o Blaha Lujzatér
o ,,Kiscsibész,, tér (József krt, Baross u és Krudy u között)
. Nagyváradtét

Józsefváros főbb környezetvédelmi pľob|émái

Bar Józsefuaľos jó néhány nagyméretiĺ zöldfelülettel rendelkezik, fo|eg a belső- és középső-
józsefuárosi részen kevés a jelentős méľetű, fákkal, cserjékkel fedett zöldterulet. Emellett a

mintegy ĺjtezľęs faá||ományban sok a beteg, idős fa.

A kerület nagyrésú' belvárosias jellegéből adódóan magas fok:ĺo zaj- és légszennyezettség,
melyet elsősorban a kĺjzlekedés okoz. Az iryynevezett ,,utcakanyon-hatás'' miatt jelentős

méľtékrĺ a váľosi hősziget jelenség.

A felsoroltakon tul fontos pľobléma még a biológiai eredetii hulladékok keletkezése is.

Jelen koncepció célja, hogy tulajdonosi, fenntartói célokat jelöljĺin ki, a felsorolt problémák
megoldásara iránymutatást adjon, kiemelje az eddigmegvalósított kerületi jó gyakoľlatokat.



[I. fej ezetz Zo|dfeliilet fenntartási koncepció
Zöldfelület és ziildteľĺilet
A zöldfelület a legáltalánosabb ökológiai gytijtőfogalom a települési zöldre vonatkozóan,
nĺivényzettel fedett területet jelent, míg a z<jldteľĹilet városrenđezési, tęriilet felhasználási
kategóľia, a zĺjldfelületek részhalmaza. Zöldteľületen elsősoľban kĺizpark és véderdő éľtendő.
A zcjldterületen kívĹil eső novérĺyzettel borított térszínek a z<ildfelületek kategőriájźlba
sorolhatók.

A jó minőségű zĺildteľĹiletek a városi szomszédságok lényegi elemei, amelyek számos pozitiv
gazđasági, társadalmi és környezeti hatást váltanak ki.

A városias településen élők megfelelő komfortérzésének kialakulásában jelentős szerepet
játszik a település komplex zijldfelületi rendszere. A lakók életkĺjľtilményeit a biológiailag
aktív felületek nagyméľtékben mikroklimatikus hatásukkal befolyásolják, jelentősen enyhítik
aĺyáti forróságot, emęllett azesńétikus megjelenés is jelentős hatással vanaz életminőségre.

Célkitűzések

Utcák, terek és parkok esetében általĺínosan javasolt, hogy ahol a közmúvęk engedik,
fatelepítéssel kell zĺjldíteni a tereket. utcákat. Ezen belül, lehetőség szeľint t<jľekedni ke|| az
ő shono s, nagy l omb o zatu faf ajták te l ep íté sére.

A zöldterületek csak akkor eredményezik a fenti kedvező hatásokat, ha azok rendezettek,
gondozottak, fellrltartásukĺól gondoskođnak. Az önkormányzati tulajdonú közteniletek
jelentős tésze a kozcé|u' a település aľculatát meghatároző esĺétikai éľtékét növelő,
biológiailag aktív zĺjldfeliilet, melynek kialakítása, fenntaľtása, felújítása ĺjnkormányzati
feladat.

Elvárható igény, hogy a lakóköľzetekben megvalósuló beruházások kiterjedjenek a zöldsávok
és a fák ,,felújítáSára'' is. A faállomany felmérését követően, tervszertĺ cseľét, ifiítást folytatni
kell, azonban eÍTe csak szakmailag indokolt esetben kerülhet soľ. Az ifiítás źita|ábaĺ veszély
megelőzés, -elharítás, valamint a későbbi nĺivekedés elősegítése érdekében történhet nem
pedig esztétikai okokból. A gondozásban szintén bizosítani kell a lakosság minél szélesebb
körének részvételét.

Törekedni kell továbbá favermek teľvezéséľe a felújítandő tĺtszakaszon. Ahol akozmlshá|őzat
miatt ez nem lehetséges, ott ezt cserjeültetéssel kell kiváltani, vagy a Népszínhźtz utca1hoz
hasonló vĺtáglartő oszlopok kialakításara van szükség.

Józsefuáros önkormányzata osztoĺui afoghíjtelkek ideiglenes (beépítésig történő) hasznáIatźŃ
kozhasznáLatba átengedett paĺkként, ktizparkként, közösségi keľtként.

A sűní beépítés miatt a régibérhźzak telkén legt<ibbszöľ nincs vagy a|ig van lehetőségfak
ültetésére. Ezeken a helyeken a mikĺoklimatikus viszonyok javitására az egyet|en módszer a
tilzfa|ak, egyéb fiiggőleges felületek zĺjldítése. Józsefuiáľos önkormányzata ehhez sza|<rĺai
segítséget kíván nyújtani.

AJőzsefvźtosi onkoľmányzat nagyon fontosnak tartja az egészséges életmód segítését céIzó
szolgáItatások biztosítását, illetve a lakosság önszerveződő kĺlzĺjsségeinek tźlmogatását.



A ktizelmúlt zöldteľületi fej lesztései Józsefvárosban

o Közparkok felújítása

A Józsefuarosi onkormźnyzat a20I3-20I4. évben nagyańnyű közpark fejlesztéseket végzett
saját tulajdonú területein (Teleki tér,KáIvźtiatér, FiDo tér).

o Kerületi tulajdonbarl á|Iő útvonalak felújítása

Az elmúlt évek során, valamint az elkövetkező években, a közmüvek (gáz, szennyvíz, stb.)
kiépítésével ĺisszhangban,nagyaráný útépítési és útfelújítási program zajIott kerületünkben.

Az útvonalak felújítása során a fővaľosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének
szakmai szabáIyaitő|, tovttbbá az utépítések, a közterületet éľintő kĺĺzmű-, vasút- és egyéb
építések és az útburkolatbontások szabtiyozásáról szóló 3412008. (VII' l5.) Főv. Kgy.
rendelet paragrafusai az irányadók. A kiadott kĺzttkeze|oí és munkakezdési
ho zzáj aľulás okban szereplő kikö té s eket fo lyamato san el l enőľ zi a hiv atal.

A zĺildteriileteket éľintő legfontosabb jogszabályrészek meghattrozzák a ncivényzettől
taľtandó védőtávolságokat, a ftjldmunkák módszeľeit (gépi, kézi), afáktorzsének védęlmét, a
zöldfelületek helyreállításĺínak módj át.

A keľiiletben út és közvilágitási há|őzat ütemezett koľszertisítése zajlik, mely keretében a
tervek szerint 22 tLt újulhat meg. Ezek közül 13 esętében a kozvi|ágítás korszeriĺsítése is
indokolt. Cél, hogy minél több felújítandó utszakasz mentén kerĹiljön kialakitásta az
energiatakaľékos lámpatestekkel megvalósított világítás.

Első példakérĺt' a Sárkány utca fejlesztése valósul meg, a mintegy 200 m hosszú utca
kozvíIágitásának teljes megúj ítźsa źital.

o KeľĹileti tulajdonbarl á||ő útvonalak és egyéb ingatlanok zolđítésę

A Képviselő-testület 36012012 (X. 18.) szźlműhatározatával zöldsávot telepített a Vajda Péter
utcai osztósávba, majd ültetett növények védelme éľdekében mészkősziklák keľĹiltek
kihelyezésre, azért, hogy a zcildsávot ne a gépjárművek használják, valamint
öntözőrendszeľrel |atĺák el a sávot.
Sor keľĹilt a palotanegyedi faültetési akcióľa, melynek keretében 32 fa kenilt kiültetésre és

virágba borult a Népszínhźz ltca a kihelyezett virágtartó oszlopok segítségével. Emęllętt a
2012. évi Föld Napja pľogramsorczatkerctében231 fa elültetésérę is sor került.

Kozép. és hosszú távű cé| a kerületi útvonalzöldítések folytatása.

o Nem keľületi tulajdonban álló területek fejlesztésében való részvétel

Természetesen a fejlesztések szükségessége nem ismeri a tulajdonosi határokat. Emiatt fontos,
hogy az állami-, fővárosi-, magántulajdonban álló teľiiletek fejlesztését a kĺjzeli és távolabbi
jövőben is támogassa a keľiilet.

Ékes példa eÍÍe a II. János Pá| pápa tér felújítása, mely ugyan fővárosi tulajdonban áll,
Józsefuaros Képviselő-testĹilete úgy döntött, hogy a kerĹĺlet részt vesz a II. János Pá| pápatér
megújításában. Ajátszőtér bővítése mellett a teľet határo|ő utcfü rekonstrukciójában is segített
az Onkormtnyzat.
Emellett a 2014 tavaszźn átadott Márkus Emília utcai csomópont átépítése segíti a
Palotanegyed kozlekedését, mely által a légszennyezés mértéke csĺjkkenhet. Továbbá fák is
elültetésľe kerültek az érintett, rövid szakaszon, mely a jövőben hozzájtltu|hat a Blaha Lujza
tér mikľokl imájźnak és légszennyezettségének j avításában.

. Helyi kezdeményezések támogatása



A Józsefuarosi onkormányzat figyelemmel kíséri és bátorítja a Jőzsefvérosért tevékenyen
tenni akaľó civil szervezeteket és azok munkáját. Ennek péIdája a Tisztviselőtelepi
onkoľmányzatiEgyesület fasítási páIyázattĺnak 500.000 foľinttal tĺjľtént támogatása.
A közeljövőre célul tuzzjjnk ki a civil szeľvezetek bevonását és további támogatásźŃ a
zöldfeliilet megúj ítási és fej lesztési tevékenysé gekben.

o Kc}zösségi kertek kialakítása

A Bókay utcában talá|hatő 2014. május 31-én megnyitott GrundKeľt 2.0 (elődje a 2012.
máľcius 25-én nyílt Grundkert) és a Tömő utca 14. szám alaĹt talá|hatő, 2012, május 19-i
alapítźsilLeonardo Kert és úgynevezett,,alulľólinduló'', lakossági kezdeményezés.

Alapvető cél a lakossági kezdeményezések segítése, emiatt a Jőzsefvárosi onkormźnyzat a
Magdolna u. 24. szárn, és a Tolnai Lajos u. 23, szźlm a|atti üľes, önkoľmányzatí tulajdonban
ál1ó tetkeken a kĺjzösségi keľteket létesített. Üzemeltetésével a Jőzsefvěrosi Köaeľiilet.
feliigyelet és Varo süzemeltetési S zol gálatot bizta meg.
A Tolnai Lajos utcában talźihatő Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda és a Józsefuarosi
Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Altalános Iskola diakjai a Víg otthon
Idősek Klubjának tagjaival együtt részt vehetnek a keľt művelésében, hiszen a gyermekek
környezetiikkel való kapcsolatának megvalósítása a felnőttek közvetítésével töľténik. A
vetemények beérése, a termések leszedése, és a kĺizös hasznosítása, feldolgozása újabb
ismereteket nýjt a gyeÍmekeknek, valamint pozitív hatással lehet a gyerekek
szociaIízáciőjźna, társas kapcsolatainak fejlesztésére, valamint az iskola pedagógusi és szĹilői
közĺisségének kapcsolatára.

Ztildfelĺi letek fen nta rtás a

A Józsefvaľosi onkormányzat Képviselő-testülęte gyakorolja a tulajdonosi jogkĺiľĺiket, a
Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat pedig üzemelteti a kerületi
tulajdonban álló zöldteriileteket. Fejlesztéseket a Képviselő-testület döntései, megbízása
a\apjáĺ végzi. A munkálatokat a Kornyezetvédelmi Munkacsoport, a Képviselő-testiilet
ideiglene s bizottsága felrigyeli.

A Józsefuĺíľosi onkormányzat Képviselő-testiilete a 27412011. (VI. 16.) sz. hattrozatábarl
Kĺirnyezetvédelmi Munkacsoportot állított fel. A Munkacsopoľt tagtrai önkormányzati
képviseiők, a Polgáľmesteľi Hivatal környezetvédeiemmel foglaikozó munkatarsai és a
Józsefuárosi KöZterület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat fokertésze és képviselői.

A Köľnyezetvédelmi Munkacsoport felađata:

o Véleményezi a fasoľokat, parkokat, zcildteľtileteket érintő képviselő-testületi vagy
bizottsági előterjesztéseket, a döntésęk végrehajtását figyelemmel kíséri.

o Közľeműködik az önkormźnyzati,,Föld Napja'' megszervezésében és lebonyolításában.
o Több évre szóló stľatégiát do|goz ki a zöldfelületek arénytnaknöveléséľől és a fásításról.
o A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak javaslatot tesz a fe|ađatait éľintően a

költségvetési koncepciő és az önkormányzat éves költségvetése összeállításához.
o A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek előkészítése érđekében megvitatja és

állást fo glal a fel adatkö r ébe tartozó tigyekben.
o Közreműködik a feladatkörébe tartoző tjnkormánvzati rendeletek és hatátozatok

elokészítésében'
o Vélem éĺy ezi a beruházásokat körny ezet- és természetvédelmi szempontból.
o Javaslatot tesz:



- fák, fasoľok, egyéb nĺivényzet telepítésének helyére,
- akiszfuadt fákkivágására,
- aparkok,zöldteriiletekrendbetételére,
- akozép és hosszú tá.lrűzo\dterületet érintő fejlesztésekre.

o Kapcsolatot taľt a város-, illetve keľületvédő/kertiletfejlesztési egyesületek, társaságok,
egyéb szeruęzętek képviselőive|, a końisńaság érdekében tevékenykedő civil és nem
civil szervezetekkel,

. Figyelemmel kíséľi a keriilet környezet- és természetvédelmi he|yzetét, a
kömyezetvédelmi előírások érvényesítését.

A Környezetvédelmi Munkacsoport létľehozása nagyban segíti a zĺildfeliilet fejlesztési
koncepció megvalósítását és a jĺivőľe nézve hozzájaru| egy egységes, zöld váľoskép
kialakításához.

Az onkormányzat a nagypľojektekben (Magdolna Negyed és az Európa Belvarosa program) a
Képviselő-testület és a Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság megindított
kozbeszeruésekben nagyfokú figyelmet fordít a zöldfelületek felfrissítéséľe és fenntaľtásáľa.
Emellett a Képviselo-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési SzabáIyzatárő| sző|ő 25/2013
(v.27.) önkormányzati ľendelet 4. melléklet |.4. pont 1.4.|3' alpontja szeľint
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság figyelemmel kíséri a keľĹilet kömyezet- és
természetvédelmi hely zetét, a köľnyezetvédelmi előírások érvényesítését.

Az ĺĺzemeltető

A Józsefvaĺosi onkormányzat 39211994. (X. 11.) szĺímú hatźrozatával alapította meg a
Józsefuárosi Kĺjzteľület-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat jogelődjét, a Jőzsefuarosi
onkormanyzatGazđasági Hivatalát, amely 1994. novembeľ l-től mfüodik.
AJőzsefvźlrosi Köĺeľület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat jelen formájában2013.
november 1. óta mfü<jdik. Része a zöldfelületęk fenntaľtásáva|, gonđozásával foglalkozó
szakmai kĺizpont.
A Szolgálat elsődleges feladata a Magyarorszźę heIyi önkoľmrányzatairő| sző|ő 20Il. évi
CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 1. pontja szerint a helyi kĺjzutak, kozterek és paľkok
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. Ennek keretében:
o Gondoskodik a terek, parkok magas szintű élhetőségéről, fenntartja a n<jvényzetet,

gondoskodik az utcabútorok és a sziIáľd burkolat karbarftartásáról, valamint fe|adata a
kcjzterület rendjéľe és tisztaságára vonatkoző jogszabályok által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadá|yozása, megszakítása, megsziintetése, illetve szankcionálása és
közľemfüödik a közterulet' az épített és teľmészeti kĺlmyezet védelmében.

. Ennek kapcsán gondoskodik a költségvetésben biztosított pénzeszkozök racionális,
szakmailag indokolt felhasználásaról és a lakosság kömyezettudatának formálásĺĺról
minden lehetséges eszközzeI.

. Gyalogos jáľőrszolgálatot a|kalmaz.
A térfigyelő ľendszer 2014. évre teruezett felújítását követően megntiveli az opeľátoľok
Iétszámźtt,, mert a tęrvęzett 200 kamera képét a jelenleg szo|gáIatot teljesítő egy fó közterĹilet-
felügyelő érdemben nem tudja felügyelni.

Kozép- és hosszútávon biztosítani kell a sza\<rnai központ kellően felkészült és megfelelő
végzettségű kertész munkatáľsainak számát és folyamatos képzését, valamint a kertészeti
munkálatokban segítsé get nyúj tó állandó- és idény munkásain ak számát'
A lakókkal való személyes kommunikáciő javitása érdekében a közeljövőre nézve javasolt
ügyfélszolgtiatot fenntartani és ingyenes zo|dsztĺmot üzemeltetni, melyen a lakosság
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k<jzvetlenül érheti eI a Jőzsefuarosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szo|gá|at
szakmai|ag illętékes központját, s a hozzájlk eljutó infoľmációkat, bejelentéseket,
problémfüat, szemé|yes kivizsgálást kovetően a bejelentőve| egyeztetve tudjak megoldani.

A Józsefuarosi Kĺjzteriĺlet-felügyelet és VarosĹizemeltetési SzolgáIat tevékenységi kĺirei:

o Zo|dfelületekvédelme

az összes, jelenleg meglévő zöldfelület megőrzése

vandalizmus elleni védelem (példáula zöldterületek egy részének éjszakai záĺása)

a zöldterĹilet-hasznáLat folyamatos ellenőrzése a fenntarthatóság érdekében
. Értékn<ivelőintézkedések

a ztj ldteľĺiletek állapo tának, minő ségének j avítás a

növényzete t gazdagitő beruházások

a zĺildterĹiletek infrastrukturájanak javítása űáÍdák, kulturált játszóteľek, kutyafuttatók

kialakítása, parkol ás szabtiy ozása, stb. )

o Hozzáféľhetőség

minden potenciális parkhasználó szźlmára lehętővé kell tenni a biztonságos

megközelítést

a közösségi zöldterületek közĺjtti kapcsolat létrehozása
o Részvétel a jövőre nézve

_ helyi lakosság, váI|a|kozői szféra bevonása a zcildfeltiletęk kialakításźlhoz kapcsolódó
döntéshozási folyamatba

a helyi lakosság és a civilek nagyarźnyű bevonása a zöldfelületek fenntartásába

kcirnyezettudatos neve|és az iskolákban

A zöldfelĺiletek fenntartásának irányai
Budapest, illetve Józsefuaľos zöldfelületi rendszerében kiemelkedő jelentőségűek a mintegy
otezer egyedbĺĺl álló utcai fasoľok és a tereken, parkokban elhelyezkedő fák, facsoportok.
A fák átfogő felmérése (fafajta, kor, egészségi állapot, a fátk elhelyezkedése, üres helyek)
2008-ban meg1ĺiľtént a Kert-Komplex Kft. segítségével, ennek aktua|izá|ása azonban rövid
időn belül szükséges, majd a felmérést egy számítógépes feldolgozásnak, térinfoľmatikai
źlbrźzo|ásźnak, a fęlvett adatok a nyilvánossággal töľténő megosztásának és folyamatos
karb antartás ának kel l követni e.

Az adatok ismeľetében áI|apithatóak meg a fasorok fenntartási munkái, illetve a fasoľok
ľekonstrukciój a' új fasorok létesítése.
A jó egészségi á||apotú fasorok életfeltételeit folyamatosan javítani kell, és középtávon
folytatni kell a fővaľosi, kerületi tulajdonban álló mellékutak fasorainak felújítását, pőt|ását,
és a fasori sávokban a cserjetelepítést.

A ziildfelÍiletek fennta ľtásának legfontosabb felad atai

A fa pusztulások elsődleges oka a kornyezeti állapot romlása, illetve a fasoľok
életfeltétęleinek nem mesfelelő biztosítása. Ezek:
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Az utak, járdák síkosság mentesítésére hasznáIt sőzás; (konyhasó, magnézium-klorid,
sózott homok haszná|ata). A fás szźrínovények védelméľől sző|ô 346|2008.(XII. 30.)

Kormányrendelet alapján a ,,kozilti forgalom szźrnára igénybe vett terület (úttest)

kivételével a síkosság mentesítésre olyan anyag használható, amely a közteľületęn

vagy annak kĺjzvetlen környezetében Iévo fás száru n<ivény egészségét nem

veszé|yezteti.,,

A fasorok káľosítását elsődlegesen a közlekedésből eredő kipufogógázok okozzák
(szén- monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok).

Az utak, járđák aszfa|tozása, a fźk körüli kicsi fahely akadźiyozza a gyökérzethez a

csapadékvíz beszívźrgásźú. Az aszfaltboľítás akadá|yozza a Iaza ta|ajszerkezet

kialakulását, a levegőcserét.

A talajszerkezet rom|ását fokozza a ta|aj tápanyagfartalmának, humusztarta|máĺak
cs<ikkenése, tekintve, hogy a fasorokban minimális atápanyagutánpótlás és a lehullott
lomb is összegyűjtésre keľül (nem ássák vissza atalajba).

A ťo|đgtnvezetékeknél a tömítéseknél, a régi csővezetékeknél gyakoriak a

gázszivárgások, amelyek a gyokéľzet pusztulásźůloz vezethetnek, illetve hasonló

hatású talajszennyező afźlrađt olaj, a gépkocsik tisztitásáĺahaszĺá|t mosószer' stb.

A jaľdan parkoló és rakodó autók tĺ|tal okozott kéregkaľosítás.

A közmiívezetékek építése soľán okozott torzs- és ágsérülések, a szakszenĺ sebkezelés

hianya.

A kĺjzművezetékek építése során elvágott gyokérzet sorvadása, pusztulása, a fák
egyensúlyi viszonyainak megváltozása több egészségesnek túnő fa kidĺíléséhez
vezetett.

A lakosság źtltaI szakszerútlenül elvégzett fasori munkiík hasonlóan károsító hatásúak.

A fentiekben ismęrtetętt okok hatására a növények egészségügyi állapota romlik,
kártevők, kórokozók támadjĺík meg (platán csipkéző poloska' gombás betegségek,

pajzstetu,vadgesztenyelevélaknázőmo|y'stb').

Lakossági szĺíndékos rongálás, építkezések, fák teľmészetes elöregedése.

Kięmelt jelentőségrĺ a folyamatos korszerű növényvédelem, Jőzsefváĺos összes fasoľanak

permetezése külön kitérve az intézményekben élő növényzetre. A fasorok felmérésének

költségét biztosítani kell, fenntartásukhoz megemelt pénzngyi kęret biztosítása szükséges a

költségvetésben! Éľtékes, idős faállományoknál a rendszeres ga||yazás' sénilések kezelése, a

növényvédelmi munkák időben történő szakszeru elvégzése, öntözés, ttlpanyag utánpótlás,

ta|aj|azitás' me gfelel ő sebkezelés.

Fontos azidos, elöregedett, balesetveszélyes fasorok ifiítása. A fák iť1ítására csak szakmailag

indokolt esetben kerülhet sot, az ifiítás źita|ában veszéIy megelőzés, elharítás, valamint a

későbbi ntjvekedés elősegítése miatt keľülhet soľ, nem esztétikai okokból.
A fahiányok renclszeľęs póĹlását előnevelt, ttjbbsztjr iskolázott, legalább 6 cm tĺiľzsátméľőjű

fákkal kell elvégezni.

A szi|źrd burkolattal, kis fahellyel ľenđelkező fasorokban, lehetőség szeľint meg kell
nagyobbítani a fahelyeket, teljes talajcseľéve|, és az öntözési lehetőség biztosításźwa|.

Egyes fasoľoknál indokolt a teljes rekonstrukció várostűľő fajokkal történő elvégzése.

a

a

a

a
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A fasoľok mellett indokolt esetben koľlátozni, illefue tiltani kell a paľkolást, illetve a fźkat
mlltáľ ggy al kell me gvédeni.
A fasorok ápolási munkáit műszaki tervben kell leírni. A részleges' vagy teljes rekonstrukció,
felújítás esetén közmű egyeńetett kiviteli tew készítése szfüséges.
A rekonstrukció alá vont utcákon lehetőség szerint fasorokat, de legalább faveľmeket kell
kialakítani!
A megújítandó, nagyméretrĺ zĺildÍ-eltileteket célszeni teljes egészében locsolórendszeľľel
ellátni, mely - amennyiben a lehetőségek megengedik - furt kút segítségével tĺzemel.
Amennyiben a fürt kút kialakítása akadályba ütközik, új mindenképpen csepegtető

öntözőręndszeľľel kell felszerelni mind az i$lmegtĺjított, mind pedig a ľégebbi telepítésű
zöldteruletet.

Alteľnatív fejlesztési irányok
1. Épiiletzöldítés

A nagyvarosi teľĹiletek biológiailag aktív teľületeinek növelése nem csak parkok, sétányok,
stb., úgymond felszíni hagyományos z<ildfelületek kialakításávaI képze|hető el. A városok
besűnĺsĺidése szfüségszeriivé, a modeľn építészeti technikák pedig lehetővé teszik az
életminőség javításéú célzó városzclldítési eljarások a|kalmazźsát, péIdáu| a villamospáIyźtk, az
épületek passzív felületeinek zöldfelületi kialakítását.

2. A tetĺĺzoldesítés lehetőségei

A zöldtetők évszázaďok óta az épi|etek hagyomiĺnyos elemei. Ennęk egyik legfőbb oka az
ĺikológiailag aktív tętők hőmérséklęt ingadozás csillapító hatásában keresendő; nyáron hűtő,

télęn fiĺtő hatása érvényesĹil.
Az egészségesebb, elviselhetőbb varosi klíma megteľemtése éľdekében elengedhetetlen az
összefüggő beton és aszfaltfelületek arźtnyának radikális cscikkęntése, oldása. A szenrlyezetĺ
viíľosi levegőt tisztítő, a hőméľsékleti ingadozásokat mérséklő hatásan tul a tetők, vagy éppen

a belső uđvaľok, illetve a homlokzatok zĺjldítésének esztétikai, pszichés és kĺizösségi
funkciója legalább ugyanolyan fontos.

A zöldtetőkről megállapítbatő, hogy alkalmazásuk a környezetbarźń és gazdaságos építési mód
igen lényeges elęme. A zöldtetőkkel:

o Csökkentik a beépített és beépítetlenül hagyandó teriiletek arźnyát
o oxigént teľmelnek és megkötik aCo}-t
o Megkötik a levegő por és szenrlyezó részecskéit
o Csökkentik a tętők felmelegedését, a porképződést
o ReđukáIjzk anapszakok kĺizötti hőmérsékletingadozásokat
o Cstjkkentik a levegő ptratarta|manak ingadozásźń
. Hozzájárulnak a hő- és hangszigeteléshez
o Megkötik a csapadék jelentős részét
r EszĹétikai élményt nyújtanak

3. A belső udvarok zöldesítése

Nagyvárosi közegben a tömbbelsők zöldítése a váľosmegújítás jellegétől fiiggően
többféleképpen mehet végbe.
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Szociális típusú, bontással nem járó varosľegeneľáció esetében a bérházak udvaĺĺínak,
átmeneti, illetve tartós zöldítésével a belső udvarokba egy kis adag természet beültetése
lehetséges. A tervezés, kívitę|ezés és fenntaľtás során a lakók, a civil szervezetek aktív
részvéte|ére van szfüség, hogy a kcizösség valóban magáénak érezze a megújult teret. A ľossz
minőségű városrészek hiányos zöldfelületi ręndszerének gyarapításának fontos eszköze lehet
a foghíjtelkek átmeneti, vagy tartós alternatív, akar parkosított hasznosítása.
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III. fejezetz Kiiľn y ezetvédelmi koncepció
Kiĺľnyezettudatos építkezések és felúj ítások

t. Ú3 eptiletek és felújítások

Célkittĺzésünk, hogy az iĄ építések és a felújítások során eneľgiatakaľékos, gazdaságosan

üzemeltethető, hőszigetelt épületek kerüljenek megvalósításra a helyi energiaforrások
kiaknázźsáva|.

A jövőbeni bęruházźlsoknál kiemelt szeľepet kell kapniuk a köľnyezettudatos építési
módoknak minđ az onkormĺínyzat saját, mind pedig a kerület hataľain belül inđuló
építkezések esetén. Megfontolandó a kornyezettudatosság támogatása akár jelképes módon,
például,,eneľgia./kc!ľnyezettudatos tervezés'' cím adomźnyozásával.

A közelmúlt eľedményei:

. Új épületek

Az onkormányzat saját beruházásábarl megépült Úi ľeleti téľi piac építésekoľ számos
környezettudatos móds zert használtak fel.
Ezek kozul egyik leglényegesebb a ftjldfelszín alatti esőviztźtrozo, amely segítségével az
esővizet nem a csatornába vezetik, így csökkentvę a csatornák terhelését, és biztosítható a
mellékhelyiségek (wc) ob|ítoviz ellátása. A víz |ágysága miatt a wc csészék nem
vízkĺjvesednek el, igy tisztźn tartásukhoz kevesebb ve gyszer szĹiksé ge s.

Köľnyezettudatos építési módľa vall a piac tetejére szeľelt napkollektoľok használata, melyek
hozzájáruInak a melegvíz eloá||ítésźůloz, ezáIta| csĺikkentve a piac gźzfogyasztását és káros
aÍLyag kibocsátását.

o Táľsashtnakfe|tĄítása

A Józsefuaľosi onkormźnyzat lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményezo
energiahatékonysági felújítását megvalósítő beruházźtsok támogatásźtrabinosít lehetőséget.

A páIyázat kęretén belül támogatható a lakóépületek homlokzatának és ftidém részének
hőszigetelése és egyéb, a lakóépületek energiatakarékosságát szolgá|ő fej|esztése' A pá|yázat

keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek széndioxid-
kibocsátás csĺjkkentése mérhető. A beruházźlst k<jvetően az épi|et az eredetinél lényegesen
jobb szén-dioxid kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen.

A taľsashazak középtávon még nagyobb támogatásra sziímíthatnak. Az eddig éves
adósságszo|gáIatta fordított ĺisszeget ĺagy részben a társashtnak felújításĺĺra forđít1a az
onkormányzat.Ez a lépés elősegíti, hogy a nagyszáĺrlu kcjzteľĹilet mellett a keľület társasházai
jelentős része is megújuljon mind külsejében, mind pedig az energiahatékonyság terén.

o Azonkormányzat intézményeinek felújítása

A Józsefvarosi onkormányzat az egyik legfontosabb célnak az energiafelhaszná'|ás
csĺjkkentését, energiahatékonyság növelését tekinti. Az onkormányzat 2013 első felébęn
sikeresen páIyazott azButőpai Uniós fonásból ťtnanszirozott Uj Széchenyi Terv Kĺ)rnyezet és

Energia operatív Programjának (továbbiakban KEOP) épületeneľgetikai fejlesztések témájú
p áIy ázati konstrukci ój ára.
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Ennek keretében a Jőzsefvźltosi Polgármesteri Hivatal épülete és három kerĹileti óvoda
energetikai fejlesztése valósul meg a fenntarthatóbb és energiatakaľékosabb tizemeltetéstiknek
elősegítése érdekében az a|źlbbiak szerint:

o Polgármesteri Hivatal épülete (Baross utca 63 _ 67)
o Napľafoľgó óvoda (Tolnai Lajos utca7-9)
o Százszorszép óvođa (Szíiz utca2.)
o Varunk Rád ovoda (Csobánc utca 5.)

Aprojekt keretében:

. Új, jó szigetelőképességri, több módon nyitható nyi|ászźtő keľĺil beépítésre a régi, ľossz
szigeteloképességű, huzatos fanyi|ászźlrók helyére mind a 4 intézmény esetében, mely
jelentős megtakarítást eredményezhetaz Önkoľmányzatnak.Afelszabaduló összeget
például az intézmények további fej lesztéséľe lehet fordítani.

. NagY felületen kerül hőszigetelés az egyes intézmények épületére. A hőszigetelés
jelentősen növeli a fiitéshatékonyságot, ezzel csökken akazánok Coz emissziója és
szintén j el entő s fiĺté s me gtakarítás pro gno s ztĺzá|hatő .

. Új, termosztatikus radiátorszelepek kerülnek felszerelésre, melyek segítségével a
radiátorok frĺté s i telj e s ítménye e gy enként szab á|y o zhatőv á vál ik.

A projekt sajátossága az onkormányzat źital a pá|yázatban vállalt ún. ,,zold beszerzés'' mely
keretében aberuhéľ;éts maga is köľnyezettudatos módon zajIikmajd le:

o A vá|Ia|koző a cselekvési (felvonulási) tervet úgy készíti el, hogy a létesítés, építés
ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legteljesebb mértékben minimalizálja.
Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az
anyagszáI|ítási útvonal optima|izáIása és a gondos kiviteli tervezés zaj,pot, pollen,
elhagyott hulladék stb. megelőzése éľdekében k<jtelező.

o Az aján|atkérővel t<iĺténő kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az
elektľonikus utat kell előnyben részesítenie aváI|a|kozónak. A szerzőďés teljesítése során
a dokumentálás elektronikus adathoľdozókon tcjrténik és csak a felek által elfosadott
utolsó verziók keľülnek kinvomtatásra

2. Amodern k<izpaľk

KözterĹilętek megújításakoľ aII. fejezetben ismeľtetett zöldfelületi iranyelvek mellett különös
figyelemmel kell lenni a köztisztaság fenntarthatőságára, melynek elősegítésére köĺertileti
hulladékgytĺjtőket kell kihelyezni és üzemeltetni, valamint a lakossági egyeztetéseknek
megfelelően körülkeľített kutyafuttatókat szükséges kialakítani.

A Teleki téľen a nagy testiĺ kutyák számźra 1253 m2 tęľületű elkeľített kutyafuttatő, míg a
kisebb testtĺ kutyfü számára 5I4 m. területii elkerített kutyafuttató került kialakításra. A
Ká|vária tér tekintetében a Magdolna Negyed Progľam III. ütemének indulásakor 20|2.
októbeľ Z-ánmegrendezett lakossági fórum keretében méľte fe| az onkormányzat a lakossági
igényeket, ahol kifejezett kéľés volt a kutyafuttatók kialakítása. Ennek megfelelően atervezok
a tér északi részén 673 m2 elkerített kutyafuttatót, míg a tér déli részén 7O5 m2 elkerített
kutyafuttatót alakítottak ki.

Az épitett kĺirnyezet fejlesztése érdekében a nagyobb teľeken űgynevezett felnőtt játszóteľek
kialakítása javasolt. Ez azt a manapság kedvelt koztéri spoľtfunkciót jelenti, melyhez a
parkokban jellemzően acé|szerkezetű torna-erősítő ,,gépeket'' telepítenek. A berendezések
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természetesen vandálbiztos kivitelben késztilnek, előnyiik, hogy kĺizvetlen környezetük
kivételével nem igényelnek burkolt terĹiletet, így a zöldfelület nagysága nem cs<jkken
jelentősen. Kerékpáľtarolók, iárnyékolók tervezése szintén javasolt. Az idősebb, nyrgdíjas
korosztályra is gondolva zĺildfelti|ette nézo, napos pihenőpadokat kell telepíteni.

A közösségi élmény elősegítése érdękében cé|tavezetó rendezvénýerek kialakitása. A
paľkokon belül díszkertek, ttmyas ligetes zoldfeliiletek létrehozása segíti elő a parkban
pihenni vógyók nyugalmrít ' Cé|szerú ezeken a rondezvényteľeken szęrvezni a
ktimyezetvédelmi neveléshez tartoző programokat.

Környezettudatos nevelésben tett és teľvezett lépések

Elsődleges cél mind a kĺjzteľtileti nĺivénykitiltetések, mind pedig a társasházak uđvarán
töľténő z<jldítések, egynyári növények, cseľjék telepítésének támogatása. Fontos elem a
virágos belső udvarok kíalakítása, hiszen ezek a lépések elősegítik a tátrsasházak
köľnyezettudatosságának fejlesztését és a kisebb zölđfelületek közĺisségerősítő erejének
növelését.

Az onkormányzat által Józsefuaľosban ęlültetett fak ĺjrökbe fogadása kiváló módszeľ lehet a
kĺiľnyezettudatos nevelésben és a közösségek működésének elősegítésében. Elsősorban
gyermekek, csaláđok, iskolai osztályok és idősebb polgáľok aktivitására számíthatunk.
A program soľán az <jrökbefogađók egy éven keľesztül gondozhatják a facsęmetéket.

1. Polgárok bevonása a legfiatalabbaktól a legidősebbekig

A II. fejezetben említett közcisségi keľtek köziil a2014 nyara óta mfütidő, Tolnai Lajos utca
23. sztlm a|att ta\źiható JóTtindéľ Keľt gondozói a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Kĺlzpont koordiná|ásával a kerĹileti idősek klubjából kerÍilnek ki és gyakran
egyĹitt működnęk a környék óvodásaival és általános iskolásaival.

Középtźlvű tervként a két közösségi kert kétévęs műk<jdését követően meg kell vizsgálni
további kertek kialakításanak és a lakosság minél szélesebb ktinĺ bevonásanak lehetőségét,
illetve támogatni kęI| az érdeklődő és tevékenykedni kívánó közösségek keľtépítő munkáját.

o Faültetések

A Tisztviselőtelepi onkoľmĺínyzati Egyesület a Fővaľosi onkormányzat á|ta| kęze|t
Köľnyezetvédęlmi A|ap páIyazatán ''Riigy Ügy'. címmel benffitott pá|yázatáva| I,5 millió
forintot nyert. A pľojekt megvalósítástthoz a pá|yénőnak 500 ezer forint önĺészt kellett
vállalnia, mellyel kapcsolatban az Egyesület megkereste az onkoľmányzatot és kérte annak
anyagi tźmlogatását. Emellett a2012. évi Föld Napja programsoľozat keretében kęrületiinkben
235 fa elültetéséľe is sor keľült.

Az onkormányzat célja, hogy a jĺivőben anyagi és erkölcsi támogatás biaosításával bátorítani
tudja a Józsefuĺárosén tevékęnyen tenni akaró civil szervezeteket és azok munkáját.

. Lakosság bevonásával és segítségéve| szervezett akciók

A Let's Clean Up Euľope! ľészeként megľendezésľe keľtilő TeSzedd akció keretében az
onkormanyzat évro|-évre szervezi a ,,A nagy kerülettakarítás', elnevezésii kezdeményezést,
melyen 2074-ben is 11 külĺjnbozó he|yszínen, közel 300 kerületi lakos, idősebbek és fiatalok,
diĺákok szedték a szemetet, helyeztek ki és újítottak fel szemétgyujtőket. I27 darab új - köZtük
22 darab kutyás _ hulladékgyujtő edény került kihelyezésľe, a civilęk, polgarok és

önkoľmányzati képviselők pedig 18-at újítottak fel.
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Ugyanekkor |82 zsfüban mintegy 10 kĺjbméternyi szemét került az utcárőI a megfelelő
helyre. A munkálatokat a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
szakemberei irányítottak, 35 munkatársuk vett részt az akcíoban,

Rĺjvid- és középtávri cél, hogy minél t<jbb' a keľület lakosságát minél szélesebb körben
bevonó akció és kezdeményezés mellé álljon az onkormtnyzat,legyen az lakossági, saját
kezdemény ezés, v agy o rs zágo s, nemzetkozi kampány t észe.

o Viľágos Józsefuaľosért mozgalom

Józsefuáros onkormanyzata téľítésmentesen bocsátott virágokat a kerületi tźlrsashtnak,
óvodfü, iskolák, civil szervezetek, egyházak és vendéglátósok rendelkezésére. A mozgalom
célja, hogy Józsefuáros minél virágosabb legyen. Mintegy tízezet tő pefunia talált ilyen
módon gazdára.

Rövid- és középtávú célként megfogalmazhatő, hogy a kertiletben éIók számára toľténő
viľágosztás szokássá, hagyománnyá váljon egészen addig, amig a lakosság legnagyobb ľésze
teľmészetesnek nem veszi, hogy az onkormányzattámogatása nélkül is beszerzi és gondozza
egynyári ncivényeit és lakók<lrny ezetét.

2, Oktatás, nevelés

Középtávon kiemelt feladat a lakosság legfiatalabb ľétegének bevonása, játékos
kömyezettudatos programok szervezése gyermekek, családok tészére.

A fent említętt kerülettakarítási kampány ľészeként megrendezett családi progľamok ezt a cé|t

szolgá|ják. A programokon szeľepel például kirakós játék kĺirnyezet-témában, cé|ba lcivés
nagyméretű csúzlival, hajó vagy repülő készítésę hulladék anyagokból.

Fontos a lakosság ösztönzése a hasonló pľogľamokon való részvételre, példáuljelképes éÍtékú
aj andékok' nyeľemények biztosításával.

Az iskolák és óvodák udvaľain taIáIhatő zöldfelületi fejlesztések kiemelt fontosságúuk. Új
programként a Környezetvédelmi Munkacsoport javasolja, hogy a felújítandó
óvodaudvarokon _ aho| az fizikai|ag lehetséges _ hozzarlak létre egy kisebb veteményest,
ezze| is előse gítve a fiatalok környezettudatos nevelését.

Kozép és hosszú távon kívánatos cél, hogy Józsefuaros minden iskoláskoru gyermek
tanulmányainak befejezéséig legalább ęgyszet részt vehessen erdei iskolai progľamban, ahol a
lehető legk<izelebb keľülhetnek a természethez és fejleszthető a komyezetvédelemmel
kapcsolatos tudásuk.

Kívánatos, hogy az onkoľmányzat a lehető legnagyobb mértékben támogassa, hogy minden
helyi iskola megszerezhesse aZ oko-iskola címet.

3. Biológiai eredetű hulladék kĺjzterületi mértékének mérséklése

A kutyaürülék biĺonságos begyűjtéséhez a keriileti lakosok részére muanyag zacskót bocsát
ľendelkezésre a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgá|at, amely
átvehető azintézmény Leonardo da Vinci és Német utcai telephelyein.

Megfontolandó aZ átvételi pontok szźtmának bővítése különcĺsen a kutyatirülékkel
legszennyezettebb terĹileteken, figyelembe véve a kerület k<jzlekedési adottságait, valamint
ezt a|ehetőséget és az źivevo pontok címeit hiľdetni kell a kutyaürtilék gyűjtő edényeken.
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Hulladékkezelés

A hulladékgazdálkodás sorĺín a Józsefuaľosi onkormányzat elsődleges célkitűzése a
hulladéktermelés megelőzése, csökkentése. Támogatnunk kell az újrahasznosítást és a
megfelelő minőségben v égzett ártalmatlanítást.

1 . Szelektív hulladékgyújtés

o Kozteľületi szelektív hulladékgffités

A közterületi hulladékgyújtés Józsefuaľosban szelektív hulladékgyujtő szigetek útján valósul
meg. A lakosság szźtnára szigetenként ĺjt hulladékgyujtő edény (papíą míjanyag, ,,fehéÍ,,
üveg, színes iiveg, fém doboz) áll ręndelkezéste. A szigetek elhelyezkedésénél a Fővárosi
KözterĹilet-fenntaľtó a Józsefuárosi onkormanyzatta| egyutt a legmesszebb menőkig
figyelembe veszi a lakosság észrevételeit, javaslatait.

A hźtzhoz menő szelektív hulladékgffités elindításáva| csökkenthető a keľületi szigetek
száma, illetve a szigeteken gýjthető hulladék nemek. Középtáui feladatként javasolt a
megmaradó, szigetenként kétféle hulladékgyűjtő konténer (színes- és ,,fehér'' tiveg)
köľbekerítése, illetve, azokon a területeken, ahol a lakosság nem élt panasszal a szigetek ellen,
megfontolandó mind az otfél'e konténer üzemeltetése.

o Hźnhozmenő szelektív hulladékgytĺjtés

A Józsefuárosi onkormányzat maľ 2008 júliusában elindította ingyenes lakossági
szo|gáItatását a házhoz járő szelektív hulladékgytijtés progľamot. 2013. decemberében a
Fővarosi KöZteľület-fenntartó Zrt' átvette a budapesti begffitést és megkęzdte az összes
józsefuaľosi táľsashźn szelektív hulladékgyĺjtő edényekkel való e||źúását. 2014. koľa
tavaszára minden háztartás szelektíven (műanyag és fém, valamint papír) gyűjtheti a
háztartásí hul ladékot.

Bát az onkormanyzat awwwjozsefuaľos.hu honlapon és a Józsefuaros újságban rendszeresen
tájékoztatja a lakosságot a szelektív hulladékgffités fontosságáról, rövid és középtávon
cé|szeru oktatópľogramot indítani a helyes szelektálásról, valamint aképzést mar az aIapfoktl
oktatás i iĺltézmény ekb en i s s züks é ge s me gkezdeni.

. Szelektív hultadékgytijtés az onkorm ányzatintézményeiben

Az Önkoľmányzat, a Polgáľmesteri Hivatal épületében, valamint az önkormányzati
fenntartású intézményekben a papírral történő takarékoskodás mellett különös gondot
fordítanak a papir- és műanyaghulladék elkülcjnített kezelésére, melyet újrafelhasznáLásra
továbbítanak.

Emellett a Polgármesteľi Hivatal épületében szttrazelem gffitő edényzet ta|á|hatő, melynek
segítségével csökkenthetőek ahánartásbarlhasznáIt szźlrazelemek, akkumulátorok (veszélyes
hulladékok) környezetkárosító hatása. Egy gombelem is koze| 1 köbméteľ ftjldet tesz
szenrlyezetté|.
Javasolt a tájékońatő ttĺbIa, plakát elhelyezése a Hivatal épületének bejfuatźlnźi, illetve a

szźtrazelem gyrĺjtés lehctősógónek a wwwjozsefuaros.hu honlapon történő szeľepeltetése.

o Közösségikomposztá|ás

A biohulladék kezeléséről és a komposztá|ás mllszaki követelményeiľől sző|ő 23/2003-as
(XII. 29.) KvVM ľendelet 4. $ (l): A közösségi komposztźt|ás nem engedélyköteles
tevékenység.
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Amennyiben a komposztáIást megfelelően hajtják végĺe' tgy a komposztáló köľnyezętében
éIó lakosságot (szagok) nem zavarja. A komposńá|áshoz mindenképpen sztikséges a
megfelelő minőségri útmutató és oktatás biztosítása!

A közeljövő egyik fontos zöldcélja a közösségi komposztálók kialakítása az önkormanyzati
tulajdonban ál1ó, jelenleg üres telkekęn. CéI, hogy 10 éven belĹil minden józsefuaľosi lakos
komposztálási lehetőséghez jusson a lakóhęlyétő| szźtmított 500 m-es sugarú kör<in belĹil.

2. Hulladékudvaľok

A Józsefuárosi onkormźnyzat ingyenesen biztosítja a Srĺľkany utca 5. szám a|attí telket a
Fővaľosi Kĺjzteľület-fenntaľtó Zrt. rész&e közösségi kĺjzlekedéssel is kcinnyen megközelíthető
hulladékgffitő udvaľ kialakítása céljából, melyet a lakosság nagy megelégedettséggel
haszná|.

Középtávon célszenĺ megvizsgálni a hulladékgyűjtő udvarok szźlmźnak nĺivelését, valamint
megtalálni az udvaľok kialakításahoz szfüséges forľások megosztásának lehetőségeit.

Illegális hulladék képződése elleni fellépés

A Józsefuĺíľosi Közteriilet-feliigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat munkataľsai erejiikhciz,
kapacitásukhoz mérten mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kerület közteľĹileteinek
rendben 1artását napi rendszeressé ggel me goldj fü .

A Városiizemeltetési rész|eg és a Budapest Esély munkatársai folyamatosan takaĺítják
Józsefuáros valamennyi tftszakaszát és járdáit, valamint a teľeket és játszóteľeket, összeszedik
a ktizterületben illegálisan kihelyezett darabos hulladékokat (hulladék, szemét, falevelek,
stb.). Az eľőforľásaik ťrgyelembe vételével napközben egyszer van lehetőség ĺisszegffiteni a
kihelyezett illegális hulladékokat, a délutáni-, és esti időszakban pedig eseti jelleggel.

Az illegális hulladék lerakás elkövetőinek háľom kategőriája kĹilönböztęthető meg.

o A lakosság egy tésze nem fizet a szemét szá||ításért, így időről időľe a felhalmozott
háztartási és egyéb hulladékot, valamint a feleslegessé váló ingóságokat a szęlęktív
szigeteknél , vagy rosszabb esetben az utcánheIyezi el. A VarosuzemeItetés havonta mintegy
800 köbméter illegális szemetet _ ebben rengeteg bútot - és négy tonna papírhulladékot
szźl|it el havonta.

o A hulladék öSszetételéből megállapítható, hogy a kereskeđők egy része nem
rendelkezik szemétszá||ítási szerződéssel, ezért |áđákat és egyéb csomagoló anyagokat a
szelektív hulladékgffitőnél, beugrókban, kapualjakban vagy tires telkeken helyezik el. A
köZterĹilet-felügyelő jogosult a szerzőđést ellenőľizni, annak lĺányában hatósági eljárást
kezdemény ezni az uz|et bezárása érdekében.

o A harmadik elkövetési maga,'artás a spontán kialakult illegális szęmét lerakó helyeken
hulladék és építési törmelék elhelyezése. Ez íőként a Salgótaľjáni út Fiumei út és Hungaria
körut közötti szakaszán jellemző, amely fővarosi teľĹilet, igy a Józsefuaľosi
onkoľmanyzatnaknincs közvet|eĺrźhatźtsa a teľület megfelelő minőségű tiszttntartásźľa,

A közterület-felügyelet a f0I3. évben 1661 esetben intézkedett köZtisztasági szabáIysértés
miatt, amelyből 1431 esetben feljelentéssel éltek a feliĺgyelők,230 esetben helyszíni bíľságot
szabtak ki tjsszesen 1.365.000 foľint összegben. A köZtertileti térfigyelő ľendszeren keresztül
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105 alkalommal észleltek koztísńaséĺgi szabćiyséľtést. A járőrök önálló észlelése 27 eset
ko ztisztasźryi szabálys érté s e setén intézkedtek.
2013. novęmbęr 1. és2014. május 31. k<izött aNap téren, a Gutenberg téren és a Losonci
téren elhelyezet|hangos kameľákkal összęsen 98 esetben I34 fo vonatkozásában e|oztek vagy
szakítottak meg a kĺizterület felügyelők akoztísztaságľa kiható jogséľtéseket.

A fenti adatok szeľint a Népszínhtĺzutca, a Práter utca, az Illés utca, a Korányi Sandoľ utca, a
Diószegi Sámuel utca' a Bacsó Béla utca, az Aurőra utca' a Tolnai Lajos utca, a Kis Stáció
utca, a Nap tér és a Leonarđo Da Vinci utca, a Salgótaĺjĺĺni út és Blaha Lujza tér a kerület
ko ztísztaság szemp ontj áb ó l le gfertő zöttebb területe i.

A közteľületek ľendje és tisztasága éľdekében k<jvetkezetesen a|kalmazru kell a tiltó táblak
kihelyezését, tettenéľés esetén a szankcionálást. A szankciók elmaradása vonzza az illegális
szemétleľakókat. Minden lehetséges eszkozze| töľekedni kell ennek megakadályozására,
illetve csökkentésére.

Klímatudatosság

A városokban a rLagy népstĺnĺség miatt váľosi mikĺoklíma alakul ki. A mikľoklíma városon
belül jelentősen változik a beépítettség, az épu|etek sűrűsége és eloszlása, a k<jzlekedési
há|őzatok kiterjedése, a zo|d teniletek, a vízfęlületek fiiggvényében. A mérések,
megfigyelések sok városban aztmutatjźk, hogy a városokban jelentősen melegebb van, mint a
komyező vidéki terĹileteken. Ezt a jelenséget nevezik varosi hőszigetnek.

Az tú|aghomérséklet emelkeđése kaľos a városban é1ő emberek egészségéľe. Továbbá amagas
léghőmérséklet egyértelműen megnöveli a légkondicionáló telepítések miatti
eneľgiafogyasztást.

A váľosi hősziget jelenség méľséklésére az Önkormányzat egyĺyźri-' illetve évelő növények,
cseľjék és fák telepítését, illetve ezek folyamatos fenntartását, gondozástń biztositja. Az
iljjáépített közteruleteken szĺikőkutak, csobogók, párakapuk létesítése kiemelt jelentőséggel

bíľ, mely nagyméľtékben hozzájárul a keriiletben lakók kozérzetének javításahoz. A stĺrű
beépítés miatt a régibérhźnak telkén legt<ibbször nincs vagy a|ig van lehetőségfák ültetéséľe.
Ezeken a helyeken a mikĺoklimatikus viszonyok javításźra az egyet|en módszer a tlizfa|ak,
egyéb függőleges felületek zĺjldítése. Józsefuaľos önkoľmányzata ehhez szakmaí segítséget
kívan nyijtani.

J átszőterek, sportudvaľok fen nta ľtása, iizem e|tetése

A keľĺ.ileti tulajdonban álló teľeken létrehozott és megújított játszóteľeket a Józsefüárosi
K<jzterĹilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat iizemelteti a játszőtéti eszkĺjzök
biztonságosságaľól szoIő 7812003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásai a|apjtn.

A ľendeletben előíľt négy évenkénti ellenőrzést biztosítani kell az izemeItetést végző
szerv ezet költségveté sben.
A játszőterek bekerítését, a játsző gyermekek védelme, a vandalizmus okozta károk
csökkentése, valamint közegészségiigyi szempontok miatt lehetőség szerint ęl kell végezni, A
felújított játszóteľeken kozbinonsági és vagyonvédelmi okokból szükséges térfigyelő
rendszer szo|gáIatba źt|Iítása. Emellett fontos a megfelelő kozvi|ágítźls kiépítése.

Tĺjrekedni kell az integľált játszóterek kia|akitására, ahol az az egészséges és a
mozgáskoľIátozoÍÍ. gyermekek egyidejűleg játszhatnak. A játszőtereken is biztosítani ke|I az
akadálymentesítést.
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Józsefu aľosi tulaj donb an źiIő j átszóterek:

o Gutenberg tér

. Mátyás téľ

o Losonci tér

o Ká|váriatér

o Tbiliszi tér

o Golgota tér

o Rezső téľ

. Teleki Lász|ő tét

o ,,FiDo tér''

Sportudvarok:

o Dankó utca 18.

o Homok vtca7.

Köľnyeze tbar át közlekedés

A városi köľnyezetminőség egyik legfontosabb meghatarozőja a kĺjzlekedés, ezen belül is a
módhasználati összętétel (egyéni és kcizösségí, motorizált és nem motorizá|t), és a kcizlekedési
eszközök kibocsátási szintj e.

A közlekedés a levegőminőségen, a zajszinten, a tertiletfoglaláson és a balesetveszélyen
keresztül befolyásolj a akomyezet minőségét. A köľnyezetminőség javulását kerĹileti szinten a
kĺjvetkező területeken lehet elérni:

. gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

. kerékpáľosközlekedésfeltételeinekjavítása

. lakółjvezeti forgalomcsillapítás

. közĺisségigépkocsihaszná|atnépszenisítése

. a|acsonykibocsátásújármúveknépszenĺsítése

Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

A kerületi heIyváItońatások jelentős részét teszi ki a gyalogos közlekedés, amelynek a
feltételei a kertilet egyes részein javultak, azonban további fejlesztésre van szfüség.
A járdák megfelelő szélessége mellett nagyon fontos a gyalogosok biztonsága és
akadálymentes közlekedése az ístkeresztezésekben. Ennek eszkozeí az utcasaľkokon a jáÍďák
lesĹillyesztése, illetve csillapított forgalmú övezetekben az uttest járđaszintre emelése,
szfüséges helyeken gyalogos átkelőhelyek létesítése, valamint vegyes forgalmú útszakaszok
|étrehozésa (ld. forgalomcsillapítás)' Helyzetfelmérés szükséges a:ľól, hogy a kerület mely
ľészęin tapaszta|hatók lriárryosságok, és azok fokozatos nregszüntetéséľe ütemtervet kell
elfogadni.

Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása

A főváros más ľészeihez hasonlóan Józsefuáľosban is egyľe népszenĺbb a keľékpár, mint
közlekedési eszkozhaszĺá|ata: egyre többen ébrednek rá, hogy 1 0 km a|att ez a legolcsóbb és
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leggyorsabb kĺjzlekedési foľma a városon belül. A kerékpározás feltételein azonban van mit
javítani, az eđďigmegvalósított fejlesztéseken tul a keľĹiletben is van még tennivaló bőven.
A bizonságos és kényelmes kerékpározás legfontosabb feltétele a kerékpárosbaľát úthálózat
meevalósítása. Ebben toľtént már előrelépés Józsefuaľosban is, ugyanakkor szĹikséges a
kertilet egészénmegvizsgálni és ütęmezni akövetkező eszkĺizök alka|mazását..
. főútvonalak mentén kerékpaľsáv vagy kerékpánit létesítése
. egyirĺínyuutcákkeľékpáľľalkétirrányuhasznźtLattnakmegteľemtése
. egyéb forgalomtechnikai beavatkozások: pl. je|zo|ámpáI<rlál előretolt felállóhelyek
létesítése, ,,zsfüutcásított utcáknál'' (Bacsó B. u., Bláthy o. u.) kerékparos továbbhaladás
elősegítése, stb.

Ezek mellett fontos a kerékpárparkolás feltételeinek javítása közteľületi kęrékpártámaszok
kihelyezésével, amelyben az önkormanyzat me||ętt szeľepet kell vállalnia a ktilĺinböző
célpontok, íntézmények tulajdonosainak is. Utóbbit az cjnkormźnyzat koordinált pľogrammal

s e gítheti a tew ezé s átv źi|a|ásával é s technikai s e gíts é gnyúj tás s al.

A kerékpánal történő munkába jáľás egyik további fontos feltétele a megfelelo tisztálkodási
lehetőségek kialakítása a munkahelyeken (zlůtanyzők létesítése). A kerĹiletnek erre elsősorban
az önkorm źny zati intézmény ekben v an l ehető sé ge előľe lépni.
Egyes euľópai városokban (Koppenhága, Berlin, Amszterdam) máľ komoly jelentősége van a
(nulla emissziós) kerékpáros teherszállításnak, amely a környezetminőség jelentős javítása

mellett a városon belüli és kisebb (100 kg alatti) szźilítmźnyok esetében a leghatékonyabb
szá||ításí módnak bizonyulhat. A szolgáltatás mar Budapesten is létezik. Példamutató ereje

révén javasolt, hogy az önkoľmányzati intézmények kis súlyu teheľszállítási igényeihez eń. a

kĺjzlekedési módot vezesse be.

Lakő ov ezeti foľgalomcsillapítás

A környezetbaŔi közlekedés, a zajcsökkentés, a levegőminőség-javítás egyik fő tényezője
|ehet a kĺjzlekedési igények csökkentése, a szďrid közlekedési formfü elősegítése. Ehhez
sziikséges, hogy a keriilet stir"un beépített teľĹiletei is vonzóak legyenek lakóhelyként. Számos
tapaszta|atmutatja, hogy azok a leginkább köľnyezet-, lakosság- és gyeľekbarát lakóövezetek,
ahol a gépjáľmúforgalom kicsi, sebessége alacsony, a gyalogos és kerékpĺáľos közlekedés
feltételei az átlagosnál jobbak. Eń. forgalomcsillapított zőĺźk kijelölésével lehet

megvalósítani: 30 km/ľr-s sebességkorlźúozás, vegyes foľgalmú (egy szintbe hozott)

közlekedési felületek, átmenő forgalom kizárźsa, f;ísítás.

Jőzsefvátos egyes ľészein is elindult a forgalomcsillapított vagy ,,Tempo30', zőnák
Iétrehozźsa. Eń' a programot folytatni szfüséges annak felmérésével, hogy a kerület mely
ľészein van szükség ilyen zőnáklétrehozásźra egy ütemterv elfogadásával.

Kci ztĺ s sé gi gépj áľműh aszná|at nép s zenĺs íté s e

A gépjárműforgalom köľnyezetterhelő hatását különböző mőđszeľekkel lehet csökkenteni.
Ezek egyike a kĺjzösségi gépjármíihaszná|at, ami közvetlenül nem cstjkkenti a forgalmat,
illetve a zaj- és levegőszeĺlrryezést' ugyanakkor a paĺkolási helyigény csökkentésével és a
felesleges járművek e|őá||itásának elkeľtilésével javítja a közlekedés összesített környezeti
hatásź./-.

Hasonló pľogramok _ e|őfizetéses vagy a.lkalmi módon gépjármű bérlése, automatikus
fe|vétele és ledása köZteriileten - számos városban miĺkĺjdnek szerte a világon, egyes hírek
szerint idén ősztől Budapesten is. A keľiilet. az i|yen típusú szolgá|tatások népszenisítésével
tehet a kĺirnyezet j avításáért.

Alacsony kibocsátású gépj ármúvek népszenísítése
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A levegőszennyezés csĺjkkentésében nagy szerepe \ehet az alacsony vagy nulla kaľos anyag
kibocsátású, hibrid vagy elektľomos gépjĺĺľmúveknek. Üdvözlendő lenne Józsefuarosban is
ezek elterjedése. Bár a jármúvek jelentős része magĺánhaszná|atban van) az önkoľmányzati
gépjárműflotta alacsony kaľos anyag kibocsátásura töľténő átźi|ításajelentős lépés lenne egy
köľnyezetbarátönkoľmányzatmegvalósulźsźůloz'

Légszennyezés

A szennyezett |evegot a fóváros élhetőségét folyamatosan rontó téĺyezok között gyakĺan
elsőként említik a vaľos lakói, vendégei. Mindezt annak ellenéľe, hogy az utóbbi időkben a
f,ĺtési módok véitozźséxa|, az ipar leéptilésével valamint a gépjármíivek és az üzemanyagok
szabvtnyainak szigorodásával kevesebb káros aÍLyag keľiilt a levegőbe. Az utóbbi évtizedek
meľedeken emelkedő gépjáľműforgalma miatt azoĺban más szenrryezóarryagok váltak
dominánssá.
Ennek megfelelően jelenleg a légszennyezettség első sziímú foĺľása Budapesten a közlekedés
(ezen belül is elsősoľbarl a régi, đízelmotoľľal hajtott jáľmúvek)' de megemlítendő az ipari és
a f,ĺtésből eredő forľás is. Józsefuárosban az ípar leépülésével és a gźnfütés elterjedésével
utóbb i kettő |źltv źnyo s an ve sztett j elentő sé géb ő l.
Jelenleg már a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-đioxid és az őzoĺ máľ nem, vagy csak
nagyon ritkán haladja meg az egészségügyi hataÉrtéket. Azonban a részecskeszennyezés
(PM10' PM2.5) a WHo mérései szeľint kimagasló Kelet-Európźlban, nincs ęz másképp
Budapesten, és Józsefuársban sem: az országos Légszennyezettségi MéroháIőzat Teleki téri
méroállomástn a PM10 szenrlyezettség az utóbbi egy évben is rendszeľesen tullépte az
50pg/m3 napi egészségügyi határértékęt.
Az Eurőpai Unió szabályai évente 35 olyan napot engednek meg, amelyben a PM1'0
szeĺlrlyezés meghaladja az 50pg/m' hattrértéket. Ezt a 35 szenrtyezett napot az utóbbi
években Budapest már az év ęlső hónapjaiban (áLta|ában maľciusban, áprilisban) ,,teljesíti''.
Emiatt a főváros ellen már évekkel eze|ott eljárást indított azBurőpai Unió.
A légszennyezettség leghatékonyabb szabá|yozó rendszere szmogriadó esetén a forgalom
kor|átozása volna, iIyet azonbaÍI az utóbbi években a legmagasabb légszennyezettség esetén
sem alkalm aztak az illetékesek.
Btlr a szmogľiadó kihirdetése és a meghozaĺdő intézkedések a főváros hatáskörébe taľtoznak,
Józsefuáros onkormányzata elvtrja a Fővarosi onkormányzatlő|, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a légszennyezés az év minden napjan az egészségügyi határéľték alatt
maradjon. Józsefuaros elkötelezett továbbá abbaĺ, hogy saját eszk<jzeivel a kcimyezetbarát
közlekedé s t támo gatj a.

Zajszennyezés

Budapest Fővaros onkoľmanyzata az EU 2002l49lEK írátyelvének megfelelően elkészíti és
frissíti a varos stľatégiai zajtérképét. Az erce épiilő intézkedési terv megál|apítja, hogy ,,a
Főváľos tertiletén a lakosságot terhelő kĺirnyezeti zaj dominans módon a koztlti közlekedés
kibocsátásár a v ezethető vissza''.
Józsefuáros teľületén sincs ez másképp, sőt a belváľosi köľnyezet miatí a zajszint átlagosan
magas: sok helyĹitt e|éri az 55-65 decibel értéket, a foutak mentén 75 decibel felett van'
egyedül egyes tömbbelsőkben cscikken le 50 decibel alá. A legnagyobb zajcsökkenés tehát a
forgalom szabáIyozásából, lassításából, az útburkolatok felújítáSától vĺĺľható.
Józsefuaros onkormányzata a tulajdonába illetve üzemeltetésébe taľtozó útszakaszokon
különĺjs figyelmet kíván fordítani a zajterhe|és csökkentésére.
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Iv. fejezetz Cselekvési iľányok és iisszegzés
Cselekvési iľányok

1. Rdvidtávú cselekvési iľányok

o Folyamatosfatelepítések
. Egynyári ntivények telepítése
o A meglévő ntivényzet ápolása, karbaŃartása' hatékony reakció a lakossági ,,zo|d-

panaszokď,
o Koztisztasági feladatok ellátásanak intenzívebbé tétele
o Lakosok bevonása belső udvaľízo|d szigetek létesítésébe, fenntartásába

2. Kozéptávű c selekvési irĺínyok

o Az új telepítésiĺ és a meglévő z<jldfelületek folyamatos ellenőrzése, sztikség esetén

beavatkozás
o A lakosság egyre szélesebb ktjnĺ bevonása akozterületekkel kapcsolatos tervezésekbe,
d<intésekbe' a zöldfeltiletek fenntartźsába
. oktatóprogramok szerkesztése, óvodai, iskolai használatuk tantervbe illesztése
o Konisztasági feladatok e||átásźnak hatékonyabbá tétele lakosságĺisztönző, nevelő
lépésekkel
. Aktív önkormányzati tészvétel a lehető legtöbb természet- és környezetvédelemmel
kapcsolatos ,,napon'' (például: Madarak és fak napja, Yiz világnapja, A||atok világnapja,
Föld napja, stb.)
o Azúj épületek és épületfelújítások környezettudatos teľvezése, kivitelezése
o A viĺľosi hősziget jelenség &ezhető csökkentése
o Alternatív zo|ditési iranyok a|ka|mazása a sűnĺn lakott területeken
. KörnyezetbarźŃközlekedési megoldások alkalmazása, a\u|ről jövő kezdeményezések
támogatása
o A zaj- és légszennyezéssel kapcsolatos szempontok figyelembe vétele felújítások,
foľgalomtechnikai módosítások alkalmával

3. Hosszútávri cselekvési irányok

o Ak<lrnyezettudatosgondolkodásmódoktatásánakbővítése
o Egyes köztęľületek zöldfeltileteinek üzemeltetésľe történő átadása civil (ózsefuárosi
lakosokból ál1ó) szerve zetek r észérę
o Józsefuaros Napja (évi 2 alkalom - március 19. és november 7 .) a|ka|mábô| szervezeĹt
ünnepségsorozat kíséľő-, vagy elő-ľendezvényeként szervezett környezettudatos progľamok
megvalósítása
o A fővárossalegyĹittműködve a zaj- és légszennyezés lényeges csökkentése

osszegzés

Józsefuaľos elkötelezett, hogy a lakóinak, és a keľületbe dolgozni járóknak, valamint a

l keľületen átutazők tömegeinek egyľe élhetőbb, zöldebb kĺizösségi teľeket biztosítson, és ezt a
. folyamatot amagźntkézben levő terĺileteken is segítse. Fontos, hogy a közterek tervezésébe, és

az így kialakított ľendszeľ fenntaľtásába a lakosok jelentős része be legyen vonva' így azt
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magáénak érezzę. Nagy hangsúlý fektet a legfontosabb környezeti problémák felszámolására:
illegális hulladéklerakás, váľosi hősziget, zaj- és légszennyezés.
A Józsefuĺĺľosi onkormźnyzat a jövőben is gondos gazdakéĺt taľtja fenn a közteľületeit,
zöldfelületeit, cstjkkenti a k<lzteruleten okozott károkat.
A kerület különösen elk<jtelezett a köľnyezetvédelmi oktatás, szemlélętformálás segítésében.
A kerület megragad minden alkalmat, hogy mindezek anyagi fedezetének biztosításaként
pźiyźnati pénzekkel egészítse ki az önkoľmétnyzatí forrásokat.
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