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A  döntésre az SZ1VISZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZ1VISZ szerint véleményezi: 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság X 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi X 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság X 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság X 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság X 
Városüzemeltetési Bizottság X 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság, 
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság, Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság és a 
Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

RKEZETT  A  1+0 

2021 Mt. 2 1, 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület  2019.  november 7-ei alakuló ülésén — ellenszavazat nélkül — klíma vészhelyzetet 
hirdetett, és deklarálta, hogy bár „a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, melyekre 
Józsefvárosnak kevés hatása van, viszont a nem kívánatos hatásai (pl. hőség, viharok 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 főbb beavatkozási területeket. 

Ezt követően a Képviselő-testület a  9/2020. (I.30.)  számú döntésében elfogadta a Józsefvárosi 
klímavédelmi intézkedési tervet, amely levegő, környezet és társadalmi érintettségü védelmi 
intézkedések részletes leírását tartalmazza. 

2021  júniusában megszületett Józsefváros Klímastratégiája, melynek jövőképe egy „Klímabarát, 
közösség-centrikus, élhető, egészséges Józsefváros, ahol a mikroklíma javulását sok zöldfelület és 
számos, megfelelő állománnyal fásított utca biztosítja (...), a távlatos energiagazdálkodást segítő 
megújuló energiaforrások (napenergia) és megújuló energia-technológiára alapuló épületgépészeti 
megoldások (pl.: hőszivattyú) egyre nagyobb részarányának, valamint az energiahatékonysági 
felújításoknak, fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően az épületállomány energetikai besorolásának 
átlaga növekszik, amelynek hatására csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása és javul a 
levegőminőség." 

Az eltelt időben, a  2020.  január 30-án elfogadott tervben szereplő intézkedések végrehajtása 
részlegesen történt meg, figyelemmel arra, hogy annak végrehajtását megnehezítette a COVID-19 
vírus miatt kialakult veszélyhelyzet, ami kihatással van jelen napjainkra is. 

A  jelen felülvizsgálat során beépítésre kerültek a tervbe a már megvalósult klímavédelmi 
intézkedések, hiszen nem csak a megvalósítás, hanem ezek nyomon követése, fenntartása, megőrzése 
is a célok részét képzik. Beépültek továbbá a  2021  júniusában elfogadott klímastratégia egyes 
ajánlásai. 

Az adott körülmények között a végre nem hajtott intézkedések tekintetében új, megfelelő határidő 
megállapítása vált indokolttá, és szükségessé vált továbbá helyenként az intézkedések 
megfogalmazásának és az ezekért felelősök pontosítása. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület  9/2020. (1.30.)  számú döntésének végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 
döntése szükséges a határozati javaslat mellékletét képező Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési 
Terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról és az intézkedési terv végrehatásához szükséges 
költségvetési intézkedésekről. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja beszámoló elfogadása a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról és 
döntés az Intézkedési terv végrehajtásához szükséges költségvetési intézkedésekről.  A  döntés 
pénzügyi fedezetet igényel. 

A  „Tedd le a kocsit!" újabb pályázati kiírásának forrása a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet 20810-04-es jogcímén kiadási előirányzaton maradványként  438.000  összegben 
rendelkezésre áll, melyről a döntésnek megfelelően átcsoportosítással a tényleges kiadási 
előirányzatokon a szükséges pénzügyi fedezet biztosítható. 

A  döntés pénzügyi fedezetéhez szükséges további, összesen  9.000.000 Ft  a  2021.  évi költségvetésről 
szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet 20810-04-es jogcímén a „Környezetvédelmi 
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program/klímavédelem, zöldprogram" költségvetési sor terhére biztosítható.  A  döntésnek megfelelően 
a pénzügyi fedezethez szükséges előirányzat átcsoportosítások a  2021.  évi költségvetési rendeleten 
Utólag átvezetésre kerülnek. 

IV.  Jogszabályi környezet 

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

Az SZMSZ  7.  melléklet  6.3.1.  pontja szerint a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
Bizottság véleményezi a „környezet-, klíma - és természetvédelmi, valamint akadálymentességi 
szempontból a beruházásokat". 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

A  CSERE előterjesztés  112.  melléklet VIII.3. pontja (Józsefvárosi közkutak, ivólcutak helyszínei) 
került cserélésre a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  10/2021.  (VII.  19.)  sz. 
határozata szerint. 

Mellékletek:  

I.sz. melléklet: Beszámoló a  9/2020. (I.30.)  számú döntéssel elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi 
Intézkedési Terv végrehajtásáról 

I11.melléklet: Tolnai  kernel  kapcsolatos beszámoló az előrehaladásról 

I12.melléklet:  Budapest  VIII. kerület HŐSÉG- és  UV-RIADÓ TERVE 

1/3.  melléklet: Utak mosási, fertőtlenítési, takarítási ütemterve_JGK_2021.05.17-től 

1/4.  melléklet:  2020.  évi faültetés 

F5.  melléklet: Józsefváros Klímastratégia - összefoglaló 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2021. 
(VII.  22.)  számú határozata 

a  9/2020. (I.30.)  számú döntéssel elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv 
végrehajtásáról szóló Beszámoló elfogadásáról 

A  képviselő-testület megismerte és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező felülvizsgált 
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési tervről készült beszámolót. 

Felelős: polgármester 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egységek: a  9/2020. (I.30.)  számú döntéssel elfogadott 
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolóban megjelölt szervezeti 
egység. 

II. Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.  (VII.  22.)  számú határozata 

a felülvizsgált Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges 
költségvetési intézkedésekről 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.  a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet 20810-04-es jogcímén a 
„Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram" költségvetési soron rendelkezésre álló 
előirányzat terhére biztosítja: 

a) a „Tedd le a kocsit" pályázat második körének meghirdetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 
összesen  600.000,-Ft  összegben  (1.  sz. melléklet  5.  pont), 

b) a Józsefvárosba bevezető útvonalak mellé tájékoztató táblák - amelyek felhívják a 
gépkocsivezetők figyelmét, különösen a kerületbe behajtó autók vezetőinek figyelmét, az 
üresben járatás mellőzésére, amely szennyező és üzemanyag pazarló is egyben - 
kihelyezéséhez szükséges  400.000  Ft-ot  (1.  sz. melléklet  11.  pont), 

c) a Józsefvárosban működő közoktatási, köznevelési intézmények és bölcsődék számára 
komposztláda-pályázathoz szükséges  400.000  Ft-ot  (1.  sz. melléklet  15.  pont), 

d) a társasházi körfolyosók árnyékolására indított programhoz kapcsolódó pályázathoz 
szükséges  600.000  Ft-ot  (1.  sz. melléklet  33.  pont), 

e) a társasházak részére a homlokzati zöldfelület növelésének megvalósítására kiírásra kerülő 
pályázathoz szükséges  1.500.000  Ft-ot  (1.  sz. melléklet 38.pont), 

0  a társasházak részére újabb „Zöld udvar" pályázat kiírásához szükséges  3.000.000  Ft-ot  (1.  sz. 
melléklet  39.  pont), 

g) az óvodások és iskolások Füvészkertbe történő látogatásának támogatásához, ezzel 
kapcsolatosan az Önkormányzat és a Füvészkert közötti meglévő megállapodás 
kibővítéséhez szükséges  500.000  Ft-ot  (1.  sz. melléklet  50.  pont), 

h) a hulladékcsökkentő program megvalósításához, egy un.  „zero waste"  kampány indításához 
szükséges  1.000.000,-Ft-ot  (1.  sz. melléklet  76.  pont) 

i) a gangzöldítési program megvalósításánál a pályázathoz a szükséges  1.000.000,-Ft-ot. 
2.  felhatalmazza a polgármestert, hogy az  1.a)-i).  határozati pontok szerinti programok és feladatok 

pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosításokat elvégezze. 
3.  a „Tedd le a kocsit" pályázat második körének meghirdetéséhez szükséges további pénzügyi 

fedezetet  438.000 Ft  összegben, mely az Önkormányzat  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet 20810-04-es jogcímén kiadási előirányzaton maradványként rendelkezésre áll 
és felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges 
átcsoportosítást elvégezze. 

Felelős: polgármester 

Határidők: 

03  az  1.a), 1.c), 1.d), 1.e), 1.0, 1.i), 3.  pontok tekintetében a pénzügyi fedezet biztosításához 
szükséges átcsoportosítások: a pályázat elbírálását követően 

03  az  1.b), 1g)  és  1.h).  pontok tekintetében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges 
átcsoportosítások:  2021.  augusztus  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  július  14. 
I 

Dr. Erőss 

alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
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VIII  .3.  Józsefvárosi közkutak, ivókutak helyszínei: 

1.  Bláthy Ottó utcai játszótér 

2. Brunszvik Jtilüa tér 

3. Fidó tér 
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4. Futó utca  20. 

5. Füvész-Tömő-Jázmin utcai játszótér 

6. Golgota tér kutyafuttató 
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7.  Golgota tér 

&Gutenberg  tér, játszótér 

9.  Horváth Mihály tér, játszótér mellett 
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110.  Käiväria tér, jätszötér 

11.1Källvária tér, kis kutyafuttató 

12.1Kä1väria tér, sporteszközöknél 
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13.Leonardo  da  Vinci  játszó tér 

14.Leonardo da  Vinci  kutyafuttató 

15.Losonci tér, Illés utca felőli részen 

G. 
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16.1Losonci tér, jätszötér  1.  kút 

17.11,osonci tér, játszótér  2.  kút 

18.  Löriate pap tér 
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19.Mätyás tér, játszótér 

20.Mindszenty József tér 

21.Molnár Ferenc tér 

g. 
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22.Mirisikus cigányok parkja 

23.Nagy  ho-ho-horgász játszótér, Auróra utca 

24.Német utcai jätszötér 
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Budapest 
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25.Práter utca  56 

26.Práter utca  58 

27.Magyarok Nagyasszonya tér, játszótér mellett 
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28.  Szenes István tér kutyafuttató 

tér, játszótér 

30.Teleki tér, játszótér 

3  I.Telleki tér, kutyafuttató 
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Budapest 
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Magyarország 18°C 
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32.Tisztes utcai játszótér 

33.Tisztes utcai kutyafuttató 

VIII.  4.  VIII. kerületi szökőkutak: 

O Kálvária tér 
• Corvin sétány  1. 
o Corvin sétány  3. 
o Mikszáth tér 
o Horváth  Mihaly  tér 

VIII.5. VIII. kerületi csobogók: 

e Mátyás tér 
• Golgota tér 
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