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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Innovációs és  
Környezetvédelmi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság  

2021. november 23-án 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Árva Péter elnök, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Dr. Mátyás Ferenc, 
 Takács Máriusz, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Mezey István (igazoltan távol), 
 Emődy Zsolt, 
 Kovács András,  
 Gulyás Mihály, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Zubonyainé Pelka Zsuzsanna tagok. 
 
 
Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Cserna Hajnalka főkertész, Barna Renáta 
környezetvédelmi referens, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Bátyi-Földesi Dóra és Könczey Réka a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) munkatársai, Márton 
József a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.  
 
 
Árva Péter: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság tagjait, vendégeinket és a Hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 fővel határozatképes, az ülést 16.36 órakor megnyitom. Megkérdezem a Bizottság tagjait, hogy van-e 
napirend előtti hozzászólás. Két napirendi pontunk van, van-e a napirenddel kapcsolatosan javaslat, észrevétel?  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 76/2021. (XI.23.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése 

Sz-149/2021, 149/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
2./ Ferencvárosi Klímastratégia-tervezet összevetés a korábban tárgyalt verzióval 

szóbeli előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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Szilágyi Zsolt, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Takács Máriusz: Az 1. napirendi pont kapcsán, de egyéb okból kifolyólag is szembe jött velem a kutyásoknak az 
ügye. Ez rendszeresen olyan dolog, amivel találkozom. Az 1. napirendben szereplő előterjesztéssel kapcsolatban 
is, de a Haller park rendezésével kapcsolatban is sokat beszélgetek kutyásokkal. Tudható, látható, hogy nagyon-
nagyon kevés, kicsi, és nem túl jól felszerelt a kutyás infrastruktúra Ferencvárosban. Ennek kapcsán készítettem 
egy anyagot, amit szeretnék behozni a következő bizottsági ülésre a bizottság elé megvitatni. Ez leginkább egy 
elméleti, illetve gyakorlati alapvetése és felmérése a jelenlegi kutyás infrastruktúránknak. Szeretném, ha majd 
szembenéznénk azzal, hogy valójában milyen igények és milyen lehetőségek és milyen keretei vannak ennek a 
„sztorinak”. Nagyon remélem, ahogy ebben az 1. napirendi pont előterjesztésében szerepel, ha elfogadjuk, de 
készülni fog egy előterjesztés a következő bizottsági ülésre azzal kapcsolatban, hogy az Üllői úton legyenek 
kutya WC-k, ahol erre szükség van és lehetőség van.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése 

Sz-149/2021., 149/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Árva Péter: Emlékeztetném a Bizottságot, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen számtalan kérdés merült fel ezzel 
az üggyel kapcsolatban. Emiatt a napirendről levételre javasoltuk ezt az anyagot, és most újra elénk került. 
Minden képviselőtársam előtt van egy kiosztott anyag, ami elméletileg már korábban felkerült a honlapra, tehát 
nem kellene, hogy kiosztásra kerüljön, de kértem a Hivatalt, hogy ez kerüljön le mindenki elé lerakva. Takács 
Máriusz képviselőtársam megfogalmazott nagyon sok kérdést, ami még a mostani előterjesztéséből is hiányzott 
számára, amit elküldött Alpolgármester Asszonynak, aki írásban válaszolt, gondolom a Hivatal munkatársainak 
segítségével. Nem tudom, hogy olvasási szünetet rendeljünk-e el ennek a pár oldalnak az átolvasására, vagy 
kezdjük el a vitát? Van, akik bólogatnak, akkor 5 perc olvasási szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
Árva Péter: Köszönöm, hogy átolvasták képviselőtársaim és a bizottsági tagok az anyagot. Van-e kérdés, 
észrevétel? 
 
Gyurákovics Andrea: Ettől a kiegészítéstől sem lettünk okosabbak, én legalábbis nem lettem okosabb, hiszen 
tulajdonképpen ugyanaz került leírásra, mint, amik eddig a kérdéseink voltak. Ebben az előterjesztői 
kiegészítésben, ha egy mondatban akarom összefoglalni, akkor ugyanaz van, mint az előzőben volt talán, hogy 
nem volt túl sikeres ez a projekt. Ez a kiegészítés sem győzött meg az ellenkezőjéről, sőt egy-két dolog felmerült 
bennem, hiszen az előző bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a virághagymák után valami más kerül 
beültetésre. Ez volt a kérdés, hogy ezek a virághagymák nem egész nyáron fognak ott virágozni, csak tavasszal. 
Akkor valami olyasmi választ kaptunk, hogy majd más kerül oda a virághagymák után, mert az kiszedésre kerül. 
Most itt azt olvasom, hogy itt nyáron pihennek a virághagymák a földben. Akkor ez most csak kifejezetten, 
tulipán, nárcisz és jácint projekt lesz az Üllői úton? Vagy ez most valóban kiszedésre kerül? Mert azért ez plusz 
költség. A FESZOFE Kft-hez rendelünk megint egy munkát. Kérdezem, hogy egyébként keretösszeget is kapnak 
rá? Az egy dolog, hogy ezt a FESZOFE Kft-hez hozzárendelik, de ennek anyagi költségei is vannak. Illetve a 
másik az, hogy nem tudom, ez a munka az ő keretszerződésükben szerepel-e? Nem tartom valószínűnek, hogy 
ez szerepel. Az egy dolog, hogy leírjuk, hogy majd a FESZOFE Kft. locsolni fogja. Itt a lakossági locsoltatás nem 
volt túl sikeres, ahogy ezt olvasom. Kutya WC-k. Felsorolnak itt helyeket. Ezzel kapcsolatban egy kérdésem 
lenne, hogy lehetséges helyekként az ottani társasházakkal egyeztetett-e valaki már? Vagy megkérdezték-e őket, 
hogy ők mit gondolnak arról, hogy a házuk előtt egy kutya WC-t akarnak létesíteni? Ki fogja a kutya WC-ket 
takarítani? Ki lesz a projekt koordinátora? Itt a Főkertész Asszony, illetve a környezetvédelmi referens, Barna 
Renáta van megjelölve. Gondolom, hogy nekik ez is egy olyan plusz feladat, mint a FESZOFE Kft-nek. Ezért ők 
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kapnak-e valami plusz pénzt? Mert elméletileg kellene, mint ahogy a FESZOFE Kft-nek is kellene kapnia ezért a 
plusz szolgáltatásért pénzt. 
 
 
dr. Mátyás Ferenc, a Bizottság tagja, megérkezett az ülésterembe. 
 
 
Márton József: A FESZOFE Kft. részéről viszonylag kisebb feladatokat kisegítésként kértek elvégezni. Ezeknek 
az összege, a munkák értékének az összege bruttó 135.698,- Ft volt a telepítésnél. Ezt jeleztük az önkormányzat 
felé, de egyelőre nincs kompenzálva. Ez a konkrét válasz.  
 
Gyurákovics Andrea: Az a bruttó 135.698,- Ft az a pénz, amit eddig ezzel a projekttel végeztek, tehát nem a 
jövőbeni munkákra vonatkozik? 
 
Márton József: Ez kifejezetten a telepítéskori összeg, az, hogy vittünk oda valamennyi földet, adtunk kölcsön 
ezt, azt, fuvarköltség. 
 
Cserna Hajnalka: Megpróbálok sorba menni. A Képviselő Asszony kérdése volt, hogy ki fogja öntözni? Itt most 
megint egy picit összekeveredtek a dolgok, hiszen a tulipánokat pontosan azért választottuk, mint megoldást, 
mert azokat nem kell öntözni. A FESZOFE Kft-vel egyeztettünk, Igazgató Úrral beszéltem, tehát a 
tulipánhagymák elültetési költsége, amennyiben nem vonunk be civileket, aktivistákat, akik eddig is valamennyire 
részt vettek az Üllői útnak a rendezésében, általában az a gyakorlat, hogy annyiért ültetik az egynyári virágot is 
és a hagymákat is, amennyi maga a növény, vagy a virághagyma ára. Tehát kb. ugyanakkora az ültetés 
költsége, mint a növény. Tehát ebben az esetben 75.000,- Ft-ról beszélhetünk, mint ültetési költség. A 
tulipánhagymákat 2-3 évente elég felszedni, de akár tovább is bírják. Egyeztetés kérdése a későbbiekben, hogy 
mi a tapasztalat, hogyan viselkednek, mi történik tavasszal, amikor ezek a növények kinyílnak? Mennyi marad 
meg belőle? Mennyi tűnik el? De egészen jól bírják évekig a földben. A felszedéséről majd akkor beszélünk, 
amikor aktuálissá válik a dolog, de ez most egy egyszeri, viszonylag kis költségű beruházás. A társasházakkal 
nem beszéltünk még, ez az előkészítés során nyilván megtörténik majd abban a stádiumban, ha a Bizottság 
elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy készítsük elő a kutya illemhelyeknek a telepítését, költségeljük meg, 
illetve mérjük fel, hogy milyen fenntartási munkálatok szükségesek ahhoz? De egyelőre nem tartottuk 
indokoltnak, hogy ebben a stádiumban beszéljünk a társasházakkal, hiszen semmi konkrét nem történt még. 
 
Gulyás Mihály: Ennek a kezdeményezésnek a társadalmi együttműködési oldaláról szeretnék érdeklődni, ami 
egyébként nagyon szimpatikus, hogy egyfelől az emberek magukénak érzik, másrészt pedig az önkormányzat ki 
tud alakítani egy partneri kapcsolatot. Ebben az együttműködésben láthatóan voltak végiggondolt dolgok, mert ha 
jól értem, táblák készültek az örökbe fogadóknak, gondolom, azoknak, akik azt vállalták, hogy locsolják ott azokat 
a növényeket, majdnem 300 ezer forint tételben, ami nagyon derék dolog. Sőt ez még újra is hasznosítható, 
remélhetőleg ugyanazok az emberek, közösségek vállalják továbbra is. Hogyha meg nem, akkor ott van a háttér 
zenére elköltött 30 ezer forint, ami ki tudja ezt egészíteni. Ez utóbbit nem igazán értem, de nyilván a hangulatos 
együttműködéshez is hozzátartozik, és az is, hogy a pártok is hirdessék ezt meg. Ez a történet tényleg a 
legjobban a Kétfarkú Kutyapártnak áll, hiszen ők szoktak ilyen jópofa dolgokat csinálni. Úgy tűnik, hogy ebben az 
esetben elég kis hatékonysággal történt a dolog. Azt szeretném kérdezni, hogy most akkor mi a terv arra, hogy 
ez az együttműködés olyan értelemben sikeresebb legyen, hogy az emberek tudják azt, hogy reggel, este 
locsolni kell, azt hiszem az is benne van, a nyári időszakra vonatkozik, hogy ne a FESZOFE Kft-nek kelljen 
locsolni, vagy a FESZOFE Kft. csak éppen felügyeli, és ahol véletlenül be kell avatkozni, ott locsolja. Mitől lesz ez 
a dolog szakmaibb és működőképesebb? Ha a tulipánok elvirágoznak, akkor utána ott mitől nem egy gaztenger 
lesz, hanem egy kulturált kazetta?  
 
Árva Péter: Az a javaslatom, hogy hallgassunk meg több kérdést és a végén egyben válaszoljunk. 
 
Szilágyi Zsolt: Igazából már sokan feltették a kérdéseket, remélem, hogy nem egy újabb bizonyos pártnak a 
kampánya lesz, mert a kampányon kívül sok minden nem történt az előző tavaszi időben, mert nem nagyon volt 
sikeres ez az ültetés. Nagyon nem volt látszata. Ahogy meg tudjuk az előterjesztésből is, hogy van itt 
megállapodás, mégsem locsolják. Akkor ki fogja most locsolni? Meggondolják magukat, és most hirtelen fogják? 
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Jó, nem kell locsolni, a múltkor láttam egy műsort a tulipánokról, amelyben épp azt mondták, hogy eléggé kell 
ezekkel a növényekkel foglalkozni. Lehet, hogy ott többfajta volt, lehet, hogy ez tényleg olyan hibrid, amihez elég, 
hogy tényleg nedves legyen egy kicsit a föld. Nem tudom, hogy ott mennyire lesz nedves? A tulipán mennyire 
bírja azt a környezetet, az autókat ott folyamatosan az Üllői út mellett? Remélem, hogy sikeres lesz ez a történet, 
nem úgy, mint az előző, és nem csak egy kampány. 
 
Takács Máriusz: Először is szeretném megköszönni Cserna Hajnalka és Barna Renáta munkáját. Ezeket a 
kérdéseket tegnap küldtem el nekik, mivel láttam, hogy az újra elénk kerülő előterjesztések nem tartalmazták azt, 
amit én az előző bizottsági ülésen kértem. Ezért leírtam konkrét kérdésekben, hogy mire várnék választ, és ez 
egy nap alatt meg is válaszolódott, ezért köszönöm az ő munkájukat. A leírtakból nekem elég jól kirajzolódott, 
hogyan is zajlott le ez a projekt, igazából ezt kértem. Nekem a végén annál a kérdésnél, hogy milyen 
következtetések vonhatóak le, van szerintem elég egyértelműen leírva az, hogy ez az elején meg lett csinálva 
nagy lendülettel, és aztán mindenki azt látta, hogy ez nem működik igazán, nem kelnek ki ezek a virágok, és 
utána már nem nagyon volt ezzel egy aktív gondozás, utánkövetés törekvése annak, hogy ezt így rettenetesen 
locsoljuk. Nyilván az volt látható belőle, hogy ez a projekt éppen nem szökken szárba, hogy stílusosan 
fogalmazzak. De ami az előremutató része ennek a dolognak, hogy most ki vannak jelölve lehetséges kutya WC 
helyek, amik a leendő előterjesztés részét képezik. Egyrészt kérem Alpolgármester Urat, hogy ezt az 
előterjesztést vegye gondjai alá. Finoman jelezném, hogy Döme Zsuzsanna alpolgármester asszony a kultúráért 
felel és nem a városfejlesztésért. Úgyhogy nagy tisztelettel megkérem Alpolgármester Urat, hogy picit 
bonyolultabb kérdésben, mint például ez a kutya WC, ezt a leendő előterjesztést vegye szárnyai alá, mint készülő 
anyagot. Nyilván ennek már megvannak az előkészületei, tehát le van fektetve egy csomó minden, itt az 
előterjesztésben benne van, ki voltak már nézve ezek a helyek, meg van a technológia, hogy mit kellene ezzel 
csinálni. Esetleg érdemes annak foglalkozni ezzel, akinél ott van a városfejlesztés területe. Volt már egyébként a 
kutyásokkal kötve egy szerződés ezzel kapcsolatban a nyáron, fél éve, nem tudom pontosan, hogy mikor. Elvileg 
egy tájékoztatót szeretnék kérni, hogy ebből mi teljesült, mi van pontosan ezzel, mert szerintem ezt a szerződést 
mi hivatalosan meg sem kaptuk, nem tudtam, hogy kellett volna-e, de ez mégiscsak a kutyás bulinak a része. Az 
a kérdésem, hogy azok a helyek, amik itt meg vannak jelölve, ki fognak maradni ebből az akcióból? Mert ezek 
potens, lehetséges helyek? Azt tenném még hozzá, mint operatív dolgokkal foglalkozó ember, hogy kérdeztem 
azt, hogy milyen lesz a projekt kísérése, monitorozása? Szerintem itt félre lett értve a kérdés, mert itt arra 
gondoltam, hogy azokkal az emberekkel, akik ebben részt vesznek, azokkal utólag egyrészt kommunikálni kell, 
hogy részt vesznek-e benne folyamatosan, másrészt kommunikálni kell szerintem az egész Üllői úti lakossággal, 
hogy milyennek látja ezt a projektet? Meg kell kérdezni az ott élőket erről. Mert, ha ők egyértelműen azt látják, 
hogy valami gikszer van ezzel a projekttel vagy érzékelik azt a konfliktust, amit én feltételezek kutyások és nem 
kutyások között, szerintem ezekről nekünk fontos tudnunk ennek a projektnek a kapcsán. Javasolnám azt, hogy 
egyrészt a humánoldalon legyen ez egy folyamatos felügyelet vagy monitorozás alatt, vagy időszakos 
monitorozás alatt. Nyilván ezt időnként meg kell kérdezni. Szakmailag pedig mindenképpen azt gondolom, hogy 
hetente egyszer ott kell lennie valakinek, aki ért a növényekhez meg a kertekhez, hetente egyszer végig kellene 
sétálnia az Üllői úton, megnézni, hogy öntözik-e a kazettákat, megvannak-e a hagymák, szemetes, kakis, nem 
tudom milyen, működik-e ez egyáltalán, és nem csak annyi történt, hogy az elején elültettünk valamit és akkor ott 
azzal történt valami. Az a tanácsom vagy kérésem a dologhoz, hogy ez legyen meg benne. Még egy kérdésem 
van, hogy mikor lehet ezt az ültetést megcsinálni? Ez befog-e tudni most még érni, mert arról van szó, hogy még 
a tél előtt csináljuk meg, még gondolom, hogy kell egy kis beszerzést is tenni ezzel, meg kell szervezni, 
december jön, karácsony jön, minden jön. Kérdezem, hogy ennek van-e egy előre láthat időbeni tagozottsága?  
 
Árva Péter: Szeretném megköszönni Takács Máriusznak, hogy ilyen jól összeírta ezeket a kérdéseket, mert ez 
nagyon fontos volt, és szeretném én is rögzíteni, hogy erről kérnénk egy tájékoztatót. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Annyi a mondanivalóm ezzel az előterjesztéssel vagy tervvel kapcsolatban is, hogy 
nem is tudom, hogy érdemes-e feltenni kérdést egy ilyen pici kis valamivel kapcsolatban, aminek nagyon olyan 
szaga van, hogy ez tényleg a Kétfarkú Kutyapártnak a kampányfogása. Nem értek egyet Gulyás Úrral, hogy az 
milyen „jó fejség”, hogy ilyen örökbefogadási táblákra és háttérzenére költöttünk pénzt, közben van egy 135 ezer 
forintos, nem teljesített FESZOFE Kft-s számla, cserébe pedig 300 ezer forintot költünk ilyen táblákra, miközben 
egy olyan Képviselő ül velem szemben, aki azért küzd, hogy mindenféle egyéb, sokkal nagyobb pénzeket 
tartalmazó táblákat eltüntessen a társasházak faláról. Táblázgatunk, nem értem, hogy mi végre ez az egész. 
Nyáron ettől még nem lesz semmi sem rendezve az Üllői úton, szerintem az is biztos. Hogy valamit tenni kell, az 
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is biztos. Ettől nem lesz semmi, az is biztos. A kutya WC-kel kapcsolatban pedig az is biztos, hogy eddig is 
minden egyes ilyen virágkazetta kutya WC volt, tehát most kijelölni, nem hiszem, hogy bármi értelme lenne. 
Lehetne inkább nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy legyen fenntartva, és akkor nem kellene itt ilyen dolgokkal 
foglalkozni, mint hogy virágokat ültetünk és 300 ezer forintos táblákat állíttatunk. Csak a rengeteg kérdést látom, 
és azt a rengeteg energiát, amit mindannyian beleraknak, belerakunk mi is, miközben olyan dolgok nincsenek 
megvalósulva a Ferencvárosban, amiknek sokkal inkább hangsúlyosabban kellene részt venniük egy ilyen 
Bizottság munkájában. Az, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ezzel foglalkozik, 
nem tartom a Bizottság munkájához méltónak. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Bennem az előterjesztés kapcsán több kérdés felmerült. Az egyik az, hogy én ebben a 
formában ezt az előterjesztést biztos, hogy nem fogom tudni támogatni. Ahhoz képest, ami ide elém került, az 
egy ilyen „bull shit” kiegészítés. Nem is értem igazán azt, hogy itt a tél, ennek most egyrészt miért egy ilyen 
rendkívüli bizottsági ülésre kell bejönnie, miért nem ér rá a rendes bizottsági ülésre. Ráadásul tényleg nem is 
értem azt, hogy lassan a télvíz elején, még csak nem is a kellős közepén minek űzzük, hatjuk ezt? Mindenesetre 
az egy pozitívum, hogy elkezdtünk ezekről a kutya WC-kről gondolkozni. Talán tavaly nyáron beszéltünk 
Alpolgármester Úrral ott a Jászai Mari téren, a Pozsonyi út elején lévő kutya WC-ről, hogy az egy milyen jó dolog, 
és dizájnban is jól néz ki, tehát nem egy „hányadék”, ahogy kinéz. Sok kérdés merült fel annak idején ezzel 
kapcsolatban, hogy ez hogyan működik, hogyan lehet normálisan telepíteni, milyen a karbantartása, mennyire 
lehet odaszoktatni a kutyákat, mennyire lehet betarttatni azt, hogyha ez a WC ki van helyezve, akkor azt 
használják, és csak azt használják, és ne túrják szét a virágágyásokat. Nagyon sok olyan kérdést 
megfogalmaztunk még az előző évben Alpolgármester Úrral, hogy lehet, hogy idén év elején volt, elnézést, a 
Covid miatt egy picit összefolynak az évek és a hónapok, nem tudom, hogy pontosan mikor, mi történt, amik 
alapjai annak, hogy azt a fajta kutya WC-t bevezessük és meghonosítsuk. Ebben az előterjesztésben azon túl, 
hogy vannak helyszínek megjelölve, ami pozitívum, ott azokra a nagyon fontos, égető kérdésekre nem kapunk 
választ, amik egyébként meg tudják határozni azt, hogy azt érdemes-e, mennyiért, hogyan, stb. Gyakorlatilag ez 
a határozat egy ígérettel egészült ki, hogy majd december 31-ig kapunk egy olyan előterjesztést, ami majd 
tartalmazni fogja a szabályokat részletesen. Elnézést, én nagyon szkeptikus vagyok, látom azt, hogy a 
határozatok végrehajtása döcög. Nem kell messzire menni, ha városfejlesztési témában az e-rollerek, kulturális 
téren ilyen volt az irodalmi ösztöndíjnak a pályázati kiírása, az átláthatósági rendelet, stb. Lehet azért, hozni 
szépen ezeket a példákat, ahol nem működött. Kicsit úgy érzem, hogy ezt a kérdést megfordítanám. Térjünk erre 
a határozatra vissza, és térjünk vissza a virághagymákra, ha a kutya WC-kről születő előterjesztés megszületett. 
Addig pedig ezt a cirkuszt itt hanyagoljuk. 
 
Gyurákovics Andrea: Szó szerint azt írtam fel, hogy ebben az előterjesztésben a kutya WC a „buli”, tehát itt 
nem a virághagymákról van szó. A virághagymáknak igen minimális a költsége, de ebben a kiegészítésben nincs 
benne. Takács Máriusz nagyon jól mondta, hogy mi a múltkori bizottsági ülésen kértünk kiegészítéseket, és egy 
az egyben ugyanazt az előterjesztést kaptuk vissza, mint az előző, már nem először. Ha jól emlékeznek 
képviselőtársaim, ez már nem az első eset, amikor kiegészítést kérünk és nem kapunk. Ezért köszönjük szépen, 
hogy ezt megtették, hogy legalább most sikerült ezt megcsinálni. Viszont én sem fogom, illetve mi sem fogjuk 
támogatni. A Kétfarkú Kutyapárt rendezvényét közpénzből támogatni biztos nem fogjuk. Amellett pedig ne 
felejtsük el, hogy ez egy Fővárosi terület. A múltkori bizottsági ülésen azon kívül, amikor megkérdeztem, hogy a 
Főváros mennyivel járul, vagy mivel járul ehhez hozzá, hát az elvi támogatásával, hát köszönjük szépen. Hát 
ennél egy picivel többre számíthatnánk, azt gondolom, hiszen Baranyi Krisztina polgármester asszony ott ül a 
Fővárosi Közgyűlésen, és azért ezt valamelyik bizottsági ülésen szóvá tehette volna. 
 
Cserna Hajnalka: Megpróbálok a válaszokkal egy kicsit kronológiában, de inkább fontossági sorrendben haladni. 
Tehát azért kellett bejönnie erre a rendkívüli bizottsági ülésre megint ennek az anyagnak, mert amennyiben az 1. 
sz. határozati javaslatot elfogadja a Bizottság, akkor legalább a tulipánhagymákat meg tudjuk vásárolni. Tehát 
azzal viszont nem tudunk várni a következő bizottsági ülésig. Volt egy olyan kérdés, hogy a tulipánokat kellene 
öntözni, Szilágyi Zsolt képviselő úr tette fel ezt a kérdést. Valóban van egy olyan fázisa a tulipánhagymákkal való 
munkálatoknak, amikor öntözni kell, mégpedig amikor a magból a hagymát fejlesztik. De az abszolút egy 
kertészeti, üvegházi tevékenység, nem szabadföldi, és akkor kell intenzíven öntözni, amíg a magból hagyma 
fejlődik, és amíg valószínűleg kereskedelmi forgalomba kerül. De itt most nem erről van szó, hanem a kész 
tulipánhagymákat ültetnénk el. Hogy mitől lesz sikeresebb, vagy milyen szakmai támogatást tudunk nyújtani a 
zöldítéshez? Ez megint csak a tulipánhagymáktól független következő lépés, amikor majd a kutya illemhelyek is 
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kikerülnek. Ahhoz, hogy ezek a zöldkazetták tudjanak működni, ahhoz a kutyásoknak egy alternatívát kell 
biztosítani, ezért gondoltuk, hogy a XIII. kerületben már jól működő kutya illemhelyek mintájára itt is ez egy jó 
megoldás lehet. Ha a zöldkazettákat fejlesztjük, mert megkapjuk a zöld lámpát ahhoz, hogy előkészíthessük a 
kutya illemhellyel kapcsolatos dolgokat, igazából az előterjesztésnek most nem volt része, hogy megköltségeljük, 
hanem pontosan arról szó az egyik határozati javaslat, hogy készítsük ezt elő. Rengeteg munka ezt körüljárni. A 
Fővárossal is felvettük a kapcsolatot, az elvi támogatás arról szól, hogy egyelőre elvi támogatást tudnak adni, 
hiszen ők nem látnak még semmi konkrétumot, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Ez lehet még az elvinél több is, 
csak ezt megint csak nem tudjuk ebben a stádiumban. A kommunikáció és a monitoring is egy apparátust 
feltételez, akik tényleg tudják követni az önkénteseket, az Üllői útnak a sorsát, és tényleg valóban indokolt, erre is 
kell megoldást találni, ha megint csak a Bizottságnak kérése az, hogy ezt a projektet készítsük elő jobban, akkor 
nyilván erre is ki fogunk térni, hogy milyen javaslataink vannak ezzel kapcsolatban. Szakmailag pedig úgy tudnak 
ezek a zöldkazetták ültetés után jobban működni, hogyha a mostani tapasztalatok alapján azt a néhány 
növényfajt, ami benne maradt, ezeket az árnyékliliomokat, a vinkákat, valamint talajtakarót, ami nem fut fel a fára, 
de elterül szépen a növények közé, azokat fogjuk alkalmazni, de mondom, hogy ennek a feltétele ez, hogy a 
kutyáknak megoldást találjunk. Addig nem is gondolnám, hogy nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni a 
zöldkazetták fejlesztésénél a tulipánhagymákon túl, mert annak valóban van nagy esélye egy pici látványos 
változáshoz, de ezt a zöldfejlesztést csak abban az esetben tudjuk továbbgondolni, hogyha vannak ezek a kutya 
illemhelyek.  
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Elnézést kérek előre is, egy picit úgy érzem, hogy itt szerintem még Önök sem tudják, 
hogy konkrétan hogyan is kellene ennek az egésznek nekiállni, meg a Hivatalban senkinek sincs fogalma, hogy a 
tyúk vagy a tojás, vagy elkezdjünk tárgyalni, vagy ne kezdjünk el tárgyalni. Erre van egy „baromi” egyszerű 
megoldás, simán a FESZOFE Kft. munkaköreit kell bővíteni, odautalni nekik ezt a munkát. Akkor nem kell 
Önöknek pluszban dolgozni, amiről azt csak remélem, hogy önkéntes alapon végzik ezt a fölösleges kínlódást 
ezzel a munkával. Másrészt azt sem értem, hogy tényleg ezért van főkertészünk, hogy ilyen kis valamiket 
megoldjon, miközben ott vannak a fák, amik nem voltak még idén ősszel sem megnyesve kellőképpen. Ott 
lógnak az eltört ágak, a látszólag élettelen ágak a Tompa utcában és a keresztutcákban is. Tehát a fanyírások 
sem történtek meg. Úgy gondolom, hogy inkább ezekkel a dolgokkal kellene, foglalkozni. Hogy más kerületben 
mi, hogyan működik? Vettem a fáradtságot és elmentem a VII. kerületbe, és megnéztem ezeket az alternatív 
fákat. Hármat is láttam sorban, kettő kopasz volt, a harmadik félig volt befutva valamivel. Tehát ez a látvány is 
„gyönyörű” volt. Ha már itt van a Főkertész Asszony, akkor engedje meg, hogy megkérdezzem tőle, hogy az a jó 
kis Szent Vince Templom előtti zöldprojekt is hogyan áll? Arról semmit sem tudunk, látványra sem történt semmi, 
hallomásból sem történt semmi. Hogyha a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak lennék 
az elnöke, nem tűrném, hogy ilyen apróságokkal foglalkozzon a Bizottság. 
 
Árva Péter: Viszont én kérném képviselőtársamat, hogy az ilyen kérdéseket napirend előtt tegye fel, mert azért 
van a napirend előtti hozzászólás. Köszönöm, hogy meg lettem szólítva, hogy mit tűrök, mit nem, azt hiszem, 
hogy a vita előremozdításáért sokkal többet tűrök, mint amit kellene, de kérem, hogy ezeket a kérdéseket a vita 
előtt tegyék fel. 
 
Takács Máriusz: A Szent Vince Templom előtti kazettatervezés előtt áll, arról szavaztunk, hogy pénzt adtunk 
tervezésre. Valószínűleg az történik még mindig, mert nem kerültek elénk a tervek. De nem ezért kértem szót, 
hanem azért, mert egyrészt köszönöm Főkertész Asszonynak az éleslátását meg a szakértelmét. Elmondta, amit 
én is gyanítottam eddig, hogy előbb kellene a kutyáknak a vizelési ingerét egy helyre terelni, és utána 
virágosítani, ez lenne ennek a projektnek a jó üteme és nem fordítva. De a kérdésem a fordítvára vonatkozik, 
mert ez van előttünk, hogy a virághagymák mennyire „kutyapisi-állók”? Hát nem tudom szebben megkérdezni. 
Vélhető, hogy ott be lesznek ültetve, locsolva lesznek, de megtörténik az, hogy oda fognak menni a kutyák, és 
elvégzik ott a dolgukat, ahogy ez most is megtörténik gyakran. Mennyire bírja ezt a fajta, nem tudom milyen 
jellegű terhelést, egy ilyen tulipánhagyma? Mennyire ellenállóak az ilyen jellegű környezeti terheléssel szemben? 
 
Emődy Zsolt: Egy pár szóval én is azt szerettem volna mondani, hogy a tulipánhagymákért és a kutyákért is 
dobog a szívem, de a kettőt együtt sajnos nagyon nehéz összeházasítani. Tehát az szokott lenni, ha valaki 
komolyan akarja venni azt, hogy valamilyen élő, zöld takaró alakuljon ki virágokkal netán, akkor egyetlen 
módszer van, hogy egy korlátot kell létesíteni a körül. Egyébként a Mester utcában is ez volt a megoldás, és 
valamit segített, az is megjegyzendő, hogy hihetetlen, hogy nem csak kutyapisi, hanem olaj, ételmaradék, minden 
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kerül oda. Valami egészen elképesztő. Egy ideig én is próbáltam figyelni, mert nem értettük, hogy ez miért 
ennyire életképtelen. Valószínűtlen léptékű terhelés ér egy ilyet. Úgymond sokak számára ez az úgymond rossz 
értelemben használható szabad földterület, amit sajnos minden ilyen hasonló dologra használnak. Magyarul itt 
egy pici félreértés van, de a kutya WC-t biztosan nem lehet odaterelni a fa tövéhez, mert az koncentrálná ezt a 
hatást, és teljesen tönkretenné a fát. Az biztos nem megy. Még egy megjegyzés, egy tapasztalat a kutya WC-kel, 
ez egy működő modell lehet, majd még erről beszélünk, nagyon nehéz a kutyákat rávenni arra, hogy szeressék. 
A Tinódi park volt az egyik példa, kihalt a dolog. Ez még valamikor a 90-es évek elején volt, és azóta is volt 
néhány. Sajnos egyik sem vált be eddig. De hát ebben a szakmabeliek majd elmélyednek és elmondják, hogy mi 
az a csodaszer, amivel oda lehet csalogatni a kutyákat, mert egyelőre ez nem ment, egy megjegyzésem volt, 
hogy a fákhoz biztos nem jó.  
 
 dr. Mátyás Ferenc: Ha majd kitérünk a kutya WC-re, akkor kérem szépen azt, hogy részletes tájékoztatót 
kapjon a Bizottság az alábbi kérdésekről. Megnéztem közben, erről idén július 15-én elmélkedtünk. Az első 
kérdés, hogy mennyibe kerül egy illemhely kidolgozása, mennyibe kerül az összes illemhelynek a kidolgozása? 
Legyenek részletes, tapasztalatbeli kérések a XIII. kerületből. Mennyire használják? Használják-e ténylegesen 
vagy nem? Legyen részletes kitérés arra, hogy milyen pozitív és negatív ösztönzők vannak az odaszoktatáshoz? 
Esetlegesen a helytelen helyre való piszkításért milyen szankciók járnak? Ezt hogyan ellenőrizzük? Hogyan 
szabjuk ki? Hogyan hajtjuk be? Mert ez nem mindig sikerül. Negyedik kérdés, hogy kik takarítják? Hogyan 
takarítják? Milyen gyakran takarítják? Ez amúgy is érdekes kérdés lenne, ha mondjuk a Markusowszky téren 
lenne egy kutya WC egy olyan részen, ami Fővárosi terület, ott azért különösen fontos az, hogy most ez egy 
fővárosi, egy kerületi, milyen eloszlásban? Szerződést kötünk-e a Fővárossal, hogy mi megcsináljuk helyettük? 
Vagy ezt „jófejségből” vállaljuk? Vagy ez a része pontosan és részletesen hogyan fog kinézni? Ezen négy 
kérdéscsomagra szeretnék részletes válaszokat kapni, ez lehet a mínusz egyedik pontja annak, hogy eldöntsük, 
hogy ezek a kutya WC-k legyenek, vagy ne legyenek. Ha ezt sikerül kezelni, akkor térnék vissza a jelenlegi 
előterjesztésre, addig meg kvázi levenném a napirendről. 
 
Cserna Hajnalka: Tehát nyilván a tulipánhagymákra ugyanúgy hat a kutya vizelet, ezért gondoltunk, hogy a 
külső ívre. Ahogy az Üllői úton járkáltunk, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdi viszi a kutyát, és a hozzá 
legközelebb eső részen rögtön pisil is a kutya. Nem megy ki a busz felé, nem megy át a fa túloldalára. Az látszik, 
hogy a kazettáknak azon a részén nincs növény, ez abszolút tetten érhető, hogy ott zöldebb a fahely. Ami ott 
zöld, kikelt és vizet kapott, gaz vagy bármilyen növény, az a külső íven jobban megmarad. Nyilván vannak 
kivételek, de ez a tapasztalat. A Haller utcai templom sarkán lévő tervek elkészültek, illetve van több látványterv. 
Ezt Képviselő Úrral fogom egyeztetni, illetve talán most pénteken lesz egy megbeszélés a FESZOFE Kft-vel, ahol 
fenntartás szempontjából is megvizsgáljuk ezeket a terveket, hogy ők hogyan tudnak minél könnyebben 
hozzáférni. Valóban lassabban készültek el a tervek, mint ahogy azt gondoltam, itt a Covid is szerepet játszott, a 
tervező beteg volt, a gyereke beteg volt, de szerintem abszolút időben vagyunk még. Igazából a tervek 
megvannak. A következő előterjesztés része lenne az, hogy a költségek és a részletes üzemeltetés hogy nézne 
ki a kutya WC-knél, most erről nem is szeretnék többet elmondani. 
 
Árva Péter: Egy pár dolgot szeretnék én is hozzászólni. dr. Mátyás Ferenc kérdésére, hogy miért kerül ez most 
elénk, a válasz az, hogy most van a virághagymák ültetési szezonja. Vagy elültetjük most, vagy nem. Ezt a 
tájékoztatást kaptam a Hivataltól. A következő kérdéskör, hogy ez mennyire kampánytevékenység vagy nem. 
Szerintem a tavaszi kampánytevékenység volt, olyan is lett. Teljesen egyértelmű, hogy egy kudarc az egész, és 
ez, ahogy kitalálták, nem működött. Pont ezt látom egy érvnek azért, hogy ezt az előterjesztést jelen formájában 
támogassuk, hiszen most jobban átbeszélve, több szakértő bevonásával, és szükség esetén a szükséges 
korrekciók megtételével tudjuk ezt a dolgot felügyelni. A harmadik gondolat, amiről szeretnék egy pár mondatot 
szólni, az a kutya WC kérdése. Azért is támogatom ezt az előterjesztést, mert reményeim szerint ennek az 
elfogadásával ez egy új lendületet kap. Értem képviselőtársam logikáját, hogy előbb legyenek meg a WC-k, és 
utána ültessünk tulipánhagymát, de hátha ennek a pár tulipánhagymának az elültetése lesz az a szükséges löket, 
hogy megvalósuljanak ezek a kutya WC-k. Tudom, hogy ez illogikus, de talán ebbe a világba ez az illogika 
belefér. Nem látok több hozzászólót, kérem, szavazzunk az Sz-149/2021. sz. és a 149/2/2021. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VIK 77/2021. (XI.23.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„ 1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Üllői út kerületi szakaszán 
található 102 db zöldkazettába összesen 1000 db virághagyma (nárcisz és tulipán) megvásárlására 76.000.-Ft-ot 
biztosít a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a virághagymák 
megrendeléséről gondoskodjon. 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja az Üllői út zöldterületi rendezését, 
és felkéri a Polgármestert, hogy kutya illemhelyek kialakításának és fenntartásának költségeivel a VIK Bizottság 
következő ülésére nyújtson be előterjesztést.”  

 (5 igen, 5 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
Árva Péter: Most hirtelen az Ügyrendünkről kérnék Aljegyző Úrtól tájékoztatást, mert ebben az esetben nem kell 
folytatnunk a vitát. Van egy olyan passzus, hogy amennyiben több az igen, mint a nem, de nem kap támogatást 
az előterjesztés, akkor kell. Egy bólintást kérek, hogy jól értelmezem? Nem kell újra nyitnom a vitát? 
 
{dr. Ruzsits Ákos Jenő:} Mikrofonon kívül: A vitát újra meg kell nyitni. 
 
Árva Péter: Nem kötelező hozzászólni, de újra meg kell nyitnom a vitát. A vitát újra megnyitom. 
 
Cserna Hajnalka: Úgy látom, hogy minden apró részlet fontos, tehát a téli csapadék, mivel szintén sok éves 
tapasztalat, sokkal bőségesebb, mint a nyári, tehát igaz, hogy nem lehet, hogy nem lesz kevesebb kutyapisi a fa 
illemhelyeken, de a koncentrációja sokkal kedvezőbb lesz a kikelő növények számára, mert sokkal több lesz a 
csapadék. 
 
Árva Péter: További hozzászólást nem látok, újra arra biztatnám képviselőtársaimat, hogy próbáljuk ki ezt a 
dolgot. Kérem, szavazzunk az Sz-149/2021. sz. és a 149/2/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 

 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

 
VIK 78/2021. (XI.23.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„ 1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Üllői út kerületi szakaszán 
található 102 db zöldkazettába összesen 1000 db virághagyma (nárcisz és tulipán) megvásárlására 76.000.-Ft-ot 
biztosít a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a virághagymák 
megrendeléséről gondoskodjon. 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
3. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja az Üllői út zöldterületi rendezését, 
és felkéri a Polgármestert, hogy kutya illemhelyek kialakításának és fenntartásának költségeivel a VIK Bizottság 
következő ülésére nyújtson be előterjesztést.”  

 (5 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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Árva Péter: Az előterjesztést nem támogattuk. Köszönöm a vitát, remélem azért a dolog nem hal el, hanem folytatódik. Arra 
kérem a Hivatalt, hogy ezt a dolgot tényleg úgy értékeljék, hogy a kutya WC-k legyenek meg, és utána csináljuk ezt a 
projektet. Úgy érzem, hogy ezen az egy elemen akadt el a dolog, amit én nagyon sajnálok. 
 
 

2./ Ferencvárosi Klímastratégia-tervezet összevetés a korábban tárgyalt verzióval 
szóbeli előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter elnök 

 
 
Árva Péter: Üdvözlöm köreinkben Könczey Rékát és Bátyi-Földesi Dórát a Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület (MKNE) munkatársait. Kérem őket, hogy tartsák meg az előadásukat. 
 
Bátyi-Földesi Dóra: Köszönjük szépen a lehetőséget. Mielőtt bemutatnánk itt a klímastratégiában történt 
változásokat, annyit szeretnék elmondani, hogy téma volt az, hogy az Energiaklub bemutatja az akciótervét, 
viszont, aki jött volna velünk, jelen pillanatban Covid-gyanús, ezért nem tudott velünk tartani.  
 
Könczey Réka: Utoljára augusztus végén, szeptember elején láttuk közösen ezt az anyagot, amit elhoztam 
ismét Önök elé. Remélem, hogy mindenki meg tudta nézni. Két, illetve a végén, tegnap, három verzióban készült 
el. Született egy tisztázott verzió, egy összevetés, amiből az látszik, hogy az utolsó, Önök által ismert verzióhoz 
képest mi változott. Ezt két héttel ezelőtt küldtük ki Önöknek, és még az előző két hétben született, elsősorban 
irodai és hivatali egyeztetések eredményei külön dokumentumban szerepelnek. Annyit szeretnék elmondani, 
hogy ebben az időben, tehát szeptember 7-e óta, nyelvi lektor látta az anyagot, végigjavította az egészet, 
szaklektor végignézte, a véleményét egy kivételével figyelembe vettük, beépítettük. Volt egy klímaplatform ülés, 
ott is hangzottak el még vélemények, illetve az Irodavezetőkkel, szakirodákkal való megbeszélésen is igen sok 
értékes, különböző, kisebb és nagyobb súlyú javaslatok születtek, amiket igyekeztem figyelembe venni, 
értelmezni, értékelni, néhol, egy-két helyen vitatni. Ennek az anyagnak, ami korrektúrával 130 oldal, tehát nem 
ennyi, nálam most 130 oldalnak látszik, igazából 8 tartalmi fejezete van. Most a körítéseit nem mondom, az 
elejét, végét nem mondom. Ebből a 8 tartalmi fejezetből az első három, össze is lehetne ezeket vonni, de 
tervezési folyamat, a szakpolitikai környezet és a stratégiai környezet bemutatása. Itt érvényesítettem azt, amit 
Önök kértek, rövidítettünk, összevontunk, sorrendet áthelyeztünk. Utána a „Helyzetelemzés” egy nagyon hosszú, 
nagy, vastag szakasza ennek a stratégiának, a szövegnek. Ebben csak apró finomítások történtek az elmúlt 
időszakban. Ezeket látták, a korrektúrákkal végigbeszélhetjük természetesen mindegyiket. Most azért mondom 
el, hogy mi történt, hogy utána kérhessem azt, hogy javasolják azt, hogyan haladjunk az anyaggal. Ugye a 
helyzetelemzés hosszú szakasza után többféle módon helyzetértékelés történik, ezek kötelező részei ennek a 
stratégiának. Most külön megnéztem a tervezési előírásainkat. A bevezetést összevonhatjuk, de ezeknek a 
tartalmaknak benne kell lennie, a helyzetelemzésnek, helyzetértékelésnek külön szerepelnie kell az anyagban. A 
7. fejezetben kezd szerintem nagyon fontossá válni az anyag, a célkitűzések sora itt kezdődik. Négyféle 
célkitűzés csomag van, egy komplex célkitűzés, egy stratégiai jövőkép. Ezenkívül a szokásos klímastratégia, a 
szokásos mitigációs alkalmazkodás és szemléletformálási célkitűzések következnek. Kötelező használni szintén 
a mitigációt, közbeszédben mondhatjuk, hogy kibocsájtás megelőzése, de egyre jobban elterjed a mitigáció is, 
mindenhogy használhatjuk. Tehát a célkitűzés nem túl hosszú, fontos fejezet. Utána a nyolcadik fejezet 19 
beavatkozást sorol fel, szintén kötött struktúrában, tehát ezek a furcsa táblázatok a mi projektünkre vonatkozóan 
kötelező előírások. Nyilván így építik össze ezeket az intézkedéseket városi vagy országos szinten. A 
megvalósítás keretrendszere jelenleg még eléggé vázlatos fejezet, de ez egy ilyen stratégia esetében 
elfogadható. A legfontosabb része a „Megvalósítás” fejezetnek az, hogy kétévente felül kell vizsgálni ezt az 
anyagot, felül is lehet, és felül is kell vizsgálni. Utána a zárófejezetek következnek, „Ábrajegyzék”, „Táblázatok 
jegyzéke”, „Rövidítések jegyzéke”. Így néz ki most az anyag. Nagyon kíváncsian várom, hogyan látják most 
Önök, mennyire kész ez az anyag arra, hogy a Képviselő-testület elé kerüljön.  
 
Reiner Roland: Csak néhány mondatot szeretnék mondani. Mivel a Magyar Energiaklub részéről Pej Zsófia nem 
tudott eljönni, lehet, hogy egy kicsit homályban maradt, hogy mi pontosan ennek a két anyagnak a viszonya. A 
„Berlin-Budapest Klímaadaptációs Projekt” ettől a klímastratégiától teljesen függetlenül, attól külön készült anyag. 
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Ez egy olyan együttműködés volt, amit a klímastratégiához hasonlóan az előző városvezetés indított el. Ez 
konkrétan arról szólt, hogy a Berlini Egyetem, illetve az egyik német minisztérium keresett magyarországi 
partnert, és a korábbi Főépítész közreműködésével lett a IX. kerület ez a partner. Ez egy 2018 végén indult 
projekt volt. Magyarországon is volt workshop, kiutaztak Berlinbe is megnézni a projekteket. Ezeket csak 
hallomásból tudom, mert ezek még 2019 előtti események. Ezt követően folytatódott a munka. Szerintem itt az a 
két legfontosabb különbség, hogy a „Berlin-Budapest Projekt” kifejezetten, egy klasszikus, jó gyakorlatok 
bemutatása típusú projekt kifejezetten az alkalmazkodás területén. Ha úgy tetszik, akkor mentes azoktól a típusú 
pályázati kötöttségektől, amik például egy KEHOP pályázat esetén megvannak. Az anyag elkészítés során 
kommunikált egymással a két projekt, hiszen nyilván nagyon sokszor ugyanazokat a részeket nézték meg. 
Nyilván ebből a szempontból az alkalmazkodási projektnek kevesebb, de kidolgozottabb alkalmazkodási része 
van. Illetve annak a projektnek egyébként részei voltak olyan helyszíni mérések, mint ezek a mikromimatikus 
modellezések a tereken a klíma panasz oldalak. Ebből a szempontból más céllal, de a kettőnek az összhangjával 
készült el, ezért is volt az a koncepció, hogy mind a két projektet elkészülésében megismerje a Bizottság, csak 
sajnos Pej Zsófia, a Magyar Energiaklub szakmai vezetője lebetegedett, és ő így nem tudott eljönni. De ez a két 
projektnek a lényege. Egy technikai megjegyzés, hogy a Bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek ezt a 
KEHOP-os projektet kell elfogadnia. Ebben az értelemben a Bizottságnak, a Képviselő-testületnek jogi 
felelőssége ezzel van, a másik projekt ebben az értelemben egy lezárult projekt.  
 
Gulyás Mihály: Utalok arra a szeptember 1-i ülésre, ahol igen erősen kérdezgettem, hogy miért kell ilyen hosszú 
és nem annyira célirányos fejezeteket beletenni az anyagba. Akkor a választ megkaptam. Továbbra is tisztelettel 
viseltetek ezen fejezetek tartalmi színvonala iránt, de engem, megmondom őszintén, a Ferencváros környezetét 
tekintve a 8. fejezet érdekel, az ahol a konkrét akciók vannak. FKS, mint Ferencvárosi Klíma Stratégia, ha jól 
értem 01-től elmegy 20-ig. Ezek a táblázatok nagyon szépen kikerekedtek azóta. Azt kell mondanom, hogy 
egészen ütős mondatok vannak benne. Már mindjárt az, hogy: „Hogyan lehet a városrendezési 
eszközrendszerrel elérni a klímastratégia céljait?”. Innentől kezdve egészen szellemes vízgazdálkodási 
projektekig. Tehát ezek alapján egyúttal ezt a Demokraták Frakciójának a nevében teljes mértékben elfogadásra 
javasolom. Hogyha már egyszer született egy ilyen szépen kidolgozott programsorozatunk, akkor rövid határidőn 
belül üljünk össze abból a célból, hogy válasszunk ki ebből három nagyon fontosat, és arra indítsunk el egy 
programot, hogy abból programot csinálunk, amit szeretnénk megcsinálni a ciklus hátralévő részében. Egyik 
lehet például az előbb említett „szabályozási eszközök alkalmazása”, ilyen lehet a „zöldterület”, vagy bármi más. 
Ezt akár határozati javaslatként kérem, hogy legyen egy olyan napirendünk, készítsünk elő 2-3 hónapon belül, ha 
lehet, akkor még másfél hónapon belül egy olyan napirendet, ahol elfogadunk irányszámként három olyan 
témakört, amelyben programot indítunk ez alapján. Azért javítottam másfél hónapra, mert ez már arra is 
lehetőséget ad, hogy az esetlegesen felmerülő költségek is szépen benne vannak, tehát a költségvetés 
készítésekor ez már irányadó legyen. Ami a másik anyagot illeti, a Magyar Energia Klub anyagát, az olyan 
szempontból nagyon szépen párhuzamos, mert az ott végül is kiválasztott 10 projektum, nem azt mondom, hogy 
egy az egyben megfeleltethető, de nyilván nagyon sok szempontból átfed. Például itt is szerepel a „várostervezés 
eszköztárának alkalmazkodási célú átalakítása”, szerepel „hőhullámok csökkentése”, és szerepelnek szintén 
vízgazdálkodási kérdések. Azért biztató, hogy ez a projektum végigment, tehát előállt ez az akcióprogram, mert 
kb. ilyen módon lehet tartalommal kitölteni azokat a programokat, amiket el tudnánk indítani azzal a 
kezdeményezéssel, amit az előbb javasoltam. 
 
Árva Péter: Most ezt a javaslatot határozati javaslatként fogalmaztad meg, de azt gondolom, hogy ez 
Alpolgármester Úr részéről, illetve Bizottsági Elnökként vállalom, hogy ebben dolgozom. Tehát erről nem hiszem, 
hogy szükséges így határozati javaslatot megfogalmazni, mert teljesen egyetértünk benne. Azt gondolom, hogy a 
Bizottság tagjai is egyetértenek ebben, hiszen a klímastratégiának a legizgalmasabb része, hogy ebből a sok-sok 
elvből és koncepcióból mi az, amit le tudunk fordítani konkrét cselekvési tervre. Azt gondolom, hogy ezzel a 
kérdéssel Alpolgármester Úrral közösen a Bizottság szívesen foglalkozik. Gyakorlatilag a decemberi ülés nagyon 
közel van, a februári túlságosan távoli. Az a házi feladat, hogy karácsonyi szünetben összerakjunk egy 
előterjesztést, és a januári bizottsági ülésre készítsünk elő egy olyan koncepciót, javaslatot, hogy mégis melyek 
azok az elemek, amelyek konkrét programként kampányelemmé fordíthatóak, vagy konkrét cselekvéssé 
fordítható le. Ez egy kiváló ötlet, a magam részéről ezt támogatom. 
 
Gyurákovics Andrea: Öröm volt hallgatni Alpolgármester Urat, hogy ennyire lelkesen és alaposan beszél erről. 
Lehet, hogyha az előző napirendi pontnál is ő az előterjesztő, még én is egy „igen” gombot nyomtam volna. De 
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tényleg, ezt most dicséretnek szánom, de lehet, hogy nem úgy tűnt, de annak szántam. Valóban ezt az egész 
projektet még az előző városvezetés indította el, viszont nekem két kérdésem lenne. Gulyás Mihály bizottsági 
társam is említette, hogy a két dolog között vannak párhuzamosságok. Bennem egyetlenegy naiv kérdés merült 
fel, hogy akkor miért van mind a kettőre szükség? Miért nem volt elég egy? Valamilyen társadalmi egyeztetés 
volt-e ezekkel kapcsolatban? Ha jól emlékszem, akkor ez meg volt hirdetve fórum formájában. Ezzel 
kapcsolatosan milyen visszajelzések voltak? 
 
Reiner Roland: A visszajelzéseket majd átadom. Az első kérdésre csak félig fogok tudni válaszolni, hiszen, mint 
ahogy mondtam, mind a két projekt 2019. október előtt indult. Amikor ezekbe belecsöppentem, és amit 
megértettem az, hogy a KEHOP-os projekt, amelyre pályázott a kerület, állami támogatást kapott. Ez egy olyan 
kötelezettség, ami későbbi pályázatnak is lehet a feltétele. Ezzel szemben a „Berlin-Budapest” adaptációs projekt 
„beesett” a kerület számára, mint lehetőség, hogy ebben részt lehetett venni. Ebben az értelemben mindenféle 
kötöttség nélkül. Úgy gondolom, nem tudom, hogy ez járt-e szakbizottság vagy Képviselő-testület előtt, vagy a 
Polgármesteri Hivatal volt itt ebben az értelemben a szerződő fél. Ez nem járt pénzmozgással, tehát 
tulajdonképpen ebben, anyagi értelemben a kerületnek nem volt kötelezettsége. Ez egy olyan jó együttműködés 
volt, ahol gyakorlatilag a kerület profitálhatott abból, hogy a budapesti kerületek közül ő az, aki ebben részt vesz. 
Ebben az értelemben volt egy hivatalos, egy formális, illetve volt egy ezenkívüli, jó gyakorlatok projekt is, és 
igazából az egyikből a kerület megkapta azt a lehetőséget, hogy meghallgathatott egy külföldi jó gyakorlatot, a 
másiknál pedig a KEHOP pályázat kerületében annak minden szabályszerűségével előállított egy klíma 
stratégiát. Szerintem jól csinálta, igen. 
 
Árva Péter: Gyönyörű, ahogy a FIDESZ dicséri Alpolgármester Urat, és az Alpolgármester Úr visszadicséri a 
korábbi városvezetést, de menjünk tovább a klímastratégiával. 
 
Kovács András: A legfontosabb kérdés ez, amit tárgyalhatunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer 
a munkájukat. Nagyon örülök, hogy megszületnek ezek a stratégiák. Át is olvastam, és a kritikáimat szeretném itt 
most megfogalmazni. Amikor beszélgettem erről a stratégiáról egy ismerősömmel, aki szintén önkormányzati 
munkában érintett, ő azt mondta, hogy „a stratégia a fiókoknak készül.” Ezt azzal indokolta, hogy ezek nagyon 
hosszú és bonyolult nyelvezetű szövegek. Itt a hosszúságra már kaptunk egy választ, hogy vannak pályázati 
kötöttségek, kell, hogy úgy szerepeljen az anyagban az adott dolog. Ezt a részét teljesen meg is értem, ezzel 
kapcsolatban nincs kritikám. Nagyon remélem, hogy ez a stratégia nem a fióknak készül, és nagyon remélem, 
hogy ezek a javaslatok végre is lesznek hajtva. Nagy örömmel láttam, hogy érezhetően javult az anyagnak a 
minősége, rengeteg javítás volt benne. Sajnos még mindig nagyon sok nyelvhelyességi, nyelvtani hibával, 
érthetőségi hibával találkoztam. Volt, hogy mondatok nem voltak befejezve itt-ott. Sok beékelt magyarázat miatt 
egy-egy mondat meg volt törve, és akkor vissza kellett keresni, hogy mi az eleje annak a féloldalas mondatnak. 
Szóval ilyesmi megjegyzéseim voltak. Ezek mellett a problémám még az volt, hogy néha magában az anyagban 
voltak olyan koncepcionális megközelítések, amelyek egymásnak ellentmondóak voltak. Például az anyag 
közepe táján ki lett hangsúlyozva, hogy az egyéni hozzáállás, az egyéni elképzelések a klímaváltozással 
kapcsolatban, aztán az anyag legvégén meg a kollektív cselekvésre volt kihegyezve. Gondolom a kollektív 
cselekvés lesz itt a lényeg, csakhogy volt egy olyan hamis képzet keltve egy-egy részben, hogy igazából itt az 
egyéni cselekvésen van a hangsúly. Nyilván mind a kettő igaz, csakhogy ezek láthatóan ütötték egymást, és úgy 
voltak megfogalmazva, hogy ezek ellentmondásosnak tűntek. Ezek mellett volt szó szerinti idézet, azt hiszem, 
hogy „a cégek is vállalhatnak részt ebben”. Szerintem lehet eggyel keményebben fogalmazni egy ilyen stratégia 
esetében, meg egy ilyen fontosságú kérdés esetén. De még egyszer, ez inkább annak a mögöttes 
gondolatiságnak a kifejezője, hogy mennyire merünk beleállni ebbe a kérdésbe. Nyilván akkor ez egy kicsit 
puhább, mint ami esetleg szükséges lenne. Hogy ne csak kritizáljak, ezt a tisztázott verziót, ezt a 123 oldalas 
verziót gyarapítottam még néhány száz megjegyzéssel. Ezt el fogom juttatni Önöknek. Elütések, mondat 
újrafogalmazások, ilyesmik vannak. Tehát ezeknek a lényegi része tartalmilag nem érinti a szöveget. Még 
egyszer nagyon szépen köszönöm a munkájukat, ami az anyaghoz kellett, ez egy hatalmas feladat lesz, és 
szerintem a végrehajtása az ajánlásoknak még hatalmasabb feladat lesz. Nagyon-nagyon remélem, hogy erre az 
önkormányzat a saját részéről képes lesz, én is elfogadásra javaslom az anyagot. 
 
Árva Péter: Egy fontos dolog, hogy nem készült előterjesztés erre a dologra. Most egy vitát folytatunk, nem 
fogunk formailag szavazni róla. Csak abban állapodtunk meg, hogy az itt elhangzottakat figyelembe véve halad 
tovább a dolog. Az én hibám, mert ezt kellett volna mondanom a legelején, tehát ez egy átbeszélő kör sokkal 
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inkább, mint egy döntéshozatali kör. Ezért is van az, hogy rendkívüli ülésen tárgyaljuk, hogy ne ezer napirend 
között sietve kelljen tárgyalni, hanem ráérve és az összes megjegyzésre időt szakítva. 
Emődy Zsolt: Én is elégedettségemet szeretném hangoztatni, talán konkrétabban néhány dolgot a következő 
évre vonatkozóan érdemes lenne, hogyan lehet ebből valóban valamilyen komolyabban vehető cselekvési  
konkrétumok felé haladni. Nekem úgy tűnik, hogy kb. ez négy olyan témakör ezen belül, amit valószínűleg 
szerintem valamilyen munkatervben gondolom, hogy meg kellene jelenítenünk. Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
nagyon szívesen venném, mert mindegyik nagyon fontos. Nyilván az egyik legkézenfekvőbb a szabályozási 
része. Itt azért van néhány nagyon fontos dolog, amit említ az anyag, például a fakivágás utólagos bejelentésénél 
illetéknövelés. Ezeket abszolút kulcskérdésnek, vagy nagyon fontosnak gondolnám. Azért lenne érdemes 
napirendre tűzni, hogy akkor a Főépítész Asszony, Főkertész Asszony nyilván ezt végig tudná gondolni 
konkrétan. Nem biztos, hogy azonnal tudunk normákat fogalmaztatni, de legalább el tudunk indulni. Egyébként a 
Kerületi Építési Szabályzat is erősen érintheti egy csomó ponton, tehát ez fontos lenne. Nem tudom, hogy ez a 
szerencsétlen fakataszter, miért nem sikeredik. Sikeredik? Tehát még mindig csak a közbeszerzésnél tartunk. 
Úgy indítottak az önkormányzatok, hogy abszolút konszenzus, fakataszter az kell, ahhoz képest még mindig 
nincs megbízása sem. Kicsit értetlenül állok előtte, de most nem is a kritika a lényeg, hanem tényleg jó lenne ezt 
felpörgetnünk. A fákkal a faültetési potenciál térkép jó ötlet, nagyon tetszik. A zöldfalakról rengeteg beszéltünk, 
zöldtetőkről, stb. Erre is nagyon jó lenne egy ilyen célzott napirendet tervezni, ez lenne a másik adag. Ha jól 
értem, egy viszonylag érdekes felvetés az ivókutak, csapadékvíz és hőhullámok szintén lehetne egy ilyen közös 
adag. Ott érdekességként felmerülhet, ami itt most az anyagban nem szerepel, de többször felmerült már, 
hogyan lehet megoldani például a fasoroknak a locsolását, ami abszolút kulcskérdés különben. Azt lehetett látni, 
hogy a Mester utcában, amíg volt tisztességes locsolás, tényleg lényegesen jobban működtek a fák, stb. Az egy 
ideig működött, elképesztő költsége van. Valóban felmerülhetne egy olyan csapadékvíz gyűjtés keretében, 
nyilván ennek nagyon komoly műszaki háttere is van, hogyan lehet olyan ciszternákkal, egyebekkel megoldani 
azt, hogy legalább részben automatizálható legyen ezeknek az egyébként tényleg nagyon nehezen kezelhető 
fáknak az öntözése. Komoly infrastruktúrát jelent, úgyhogy inkább csak kérdőjelek ezek, de ha netán ebben is 
tudnánk valamilyen előrelépést tenni, az elképesztően jó lenne a fenntarthatóság ügyében. Még egy téma, ha jól 
értem, a kutyakérdés még fel fog merülni a későbbiekben, de egyébként is van még egy dolog, amivel részben 
foglalkozik az anyag, nem ez a fő területe, a belvárosi állatvilágnak, kutyák és növényeknek az összhangja. 
Néhány ponton antagonisztikusnak tűnik, de összességében nem, azt gondolom, hogy ugyanaz a 
természetközeli hangvételhez tartozik mindegyik, nyilván néhány ponton ütközésekkel. De ha jól értem, akkor 
kutya ügyben úgyis visszatérünk még párszor erre, nyilván beszélünk még erről. Van jó néhány jó ötlet gondolom 
részben ebből a „Berlin-Budapest projektből” is, amit öröm olvasni, és amit ki kellene fejtenünk még részleteiben 
és megcsinálni. Azt a fakatesztert pedig egyszerűen előbb-utóbb most már tényleg szeretnénk. Tud valaki arra 
konkrétan válaszolni majd, hogy hol tartunk fakateszter ügyben? Nem. 
 
Takács Máriusz: Először én is megköszönném, nagyon-nagyon nagy munka volt, és köszönöm az összes 
készítőnek, aki ebben részt vett, letárgyalta. Alpolgármester Úrnak nagyon köszönöm, hogy ezt 
végigmenedzselte, ez egy nagyon nagy és fontos dolog. Kovács Andrásnak külön köszönöm, hogy elvégezte a 
nyelvi munkát a dologgal. Mondjuk, ez az én szakmámhoz egy kicsit jobban hozzátartozik, de én nem vettem ezt 
a munkát magamra, hogy úgy mondjam. De nagyon örülök, hogyha van egy ilyen nyelvi ráfigyelés is erre a 
szövegre. Amit ezzel kapcsolatban kérnék, nagyon szeretném, mivel ez egy nagyon erősen szakszöveg, amikor 
erről beszélgettünk a múltkor is, külön kis szótárt vezettem magamnak, amit időnként vissza is kellett 
olvasgatnom, hogy melyik fogalom, mit jelent, hogy tényleg tudjam értelmezni, dr. Mátyás Ferenc képviselő úrnak 
volt egy olyan előterjesztése valamikor nem olyan régen, hogy közérthető formában kell az állampolgárok elé 
tennünk, amit mi itt csinálunk és megalkotunk, hogyha ennek a stratégiának készülne egy rövid, közérthető, 
állampolgárok számára fogyasztható verziója. Szerintem nagyon fontos, hogy felmutassuk azt, hogy van 
ilyenünk, foglalkozunk ezzel, nem csak elveinkben és szlogenjeinkben fontos nekünk a klímastratégia, hanem ez 
tényleg létre is jött, és meg is érthető, hogy tényleg mik itt a lehetőségek egyáltalán, mert akkor talán esetleg 
Ferencvárosban az állampolgárok is nyomon fogják tudni követni, hogy mi is történik itt körülöttünk. Az utolsó 
kérdésem, hogy akkor most itt nem hozunk határozatot, de ez az anyag még elénk fog kerülni egy véglegesített 
formában a későbbiekben még? Jó. 
 
Árva Péter: Igen, közben odafordultak Alpolgármester Úrhoz, tehát ez a Képviselő-testület elé fog kerülni. Azt 
gondolom, hogy amikor az utolsó körben a Képviselő-testület elé kerül, akkor már csak utolsó rábólintásra legyen 
szükség. 
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Dr. Kulpinszky Eleonóra, a Bizottság tagja elment az ülésteremből. 
Gulyás Mihály: Elnök Úr azzal az érvvel beszélt az indítványom fenntartásáról, hogy ő kézbe fogja venni 
ezeknek a programoknak a készítésének a sorát, és külön említette, hogy Alpolgármester Úrral együtt. Na, most 
ez azért is megnyugtató számomra, mert az elmúlt jó néhány évben Alpolgármester Úr nagyon sokat tett azért, 
hogy ebből egy ütős anyag legyen, amit szintén köszönünk a készítőknek. A másik, amit azt hiszem, hogy egy 
kicsit már megbeszéltünk, hogy a két anyag egymást nagyon jól kiegészíti, amit az előző hozzászólásomban is 
elmondtam. Ilyen szempontból most olyat fogok tenni, amit nagyon ritkán teszek, de elismerésem az előző 
városvezetésnek, hogy ezt a két anyagot így megrendelte.  
 
Bátyi-Földesi Dóra: Köszönjük szépen az észrevételeket és az elfogadását az anyagnak így előzetesen is. Csak 
technikailag reagálnék, aztán Könczey Réka a konkrétumokra, az Alpolgármester Urat kiegészítve, hogy ugye én 
itt voltam az elejétől kezdve, amikor elindult a történet. Tehát az történt, hogy beadták ezt a KEHOP projektet, 
vagyis az önkormányzattal együtt ezt közösen beadtuk, és ezzel párhuzamosan valamikor a Magyar Energiaklub 
pedig megkereste az önkormányzatot ezzel a lehetőséggel, hogy ebben a „Berlin-Budapest Projektben” részt 
vegyenek. Szó volt a párhuzamosságokról. Az elején nekünk nagyon kellett arra figyelni, hogy nehogy ilyen 
kettős finanszírozás és hasonló problémák felmerüljenek. Ez nagyon téma volt az előző városvezetéssel. Ami 
nagyon fontos, hogy ez egy klímastratégia, az pedig egy akcióterv. A kettő nem ugyanaz. Amitől nagyon sok 
lehet a hasonlóság, hogy a stratégia, amit Könczey Réka már korábban említett, igazából részletesebb. Itt nem 
csak célok kerülnek megfogalmazásra, hanem intézkedések is, pont azért, hogy ne csak a fióknak készüljön az 
anyag. Ebből adódik, hogy sok a párhuzamosság, de igazából más jellegű. A Magyar Energiaklub anyaga csak 
az alkalmazkodásról szól. Ott a kibocsátás csökkentés, szemléletformálás kevésbé hangsúlyosan jelenik meg. 
Így lehet elkülöníteni ezt a két anyagot. Amiért a Magyar Energiaklub is nagyon szerette volna ezt az anyagot 
bemutatni a Bizottságnak, az pont az, hogy ők is azon izgultak, hogy ne a fióknak készüljön. Tehát, mivel ez nem 
egy projekt volt, és más intenzitással vett részt benne az önkormányzat, ezért akkor itt ezt tolmácsolnám, hogy ők 
nagyon szeretnék, hogyha ez megvalósulna, és hasznos lenne ez az anyag. 
 
Könczey Réka: Nagyon örülök, hogy tudtak fókuszálni erre az anyagra, és nagyon köszönöm Alpolgármester 
Úrnak az erre fordított energiáját, és Önöknek is, akik a szeptemberi verziót elolvasták, és négyüktől is kaptam 
írásos véleményt. Nagyon köszönöm, az Irodavezetőknek is. Nagyon fontos véleményeket kaptam Cserna 
Hajnalkától, a Főkertésztől is, és a Főépítésztől is, és az Irodavezetőktől. Most jöttek azok az adatszerű, konkrét 
vélemények, amitől kerületivé válik egy különben akár sablonos anyag. Ettől válik sajáttá. Nagyon szeretném, ha 
nem a fiókban „ülne”, illetve felőlem lehet fiókban, csak gyakran nyissák ki ezt a fiókot. Szerintem ezzel semmi 
probléma nincs, mert szükség lesz erre az anyagra, most úgy néz ki az egész világ sajnos, hogy gyakran kell 
ilyen anyagokat megfogni, forgatni, kikeresni belőle a megfelelő mondatokat. Fogják tudni használni szerintem a 
hivatalnokok, Aljegyző Úr irodája is, tehát a Hivatal is fogja tudni talán használni. Politikai szinten mindenképpen, 
tervezési szinten is. Haladnék a kommentekkel, reflektálnék azokra. Három-négy elindítandó, vagy fókuszálható 
konkrét ötlet mellé, nagyon szeretném odatenni a 17-est, ami a SECAP benyújtásáról szól, ami alacsonyan 
csüngő gyümölcs, és igen a többivel is természetesen egyetértek. De ez persze részletesebb végigtárgyalás után 
derül ki, hogy melyik az a néhány, amit azonnal elő lehetne venni. Ahogy most tárgyaltunk, főleg az utolsó héten 
Hurták Gabriellával, több beavatkozásnál is, nem tudom, hogy mennyire látják, megváltozott az időtáv, ő például 
mondta, hogy 2027-ig fejeződik be. Tehát elkezdődik most a Területi Szabályozási Eszközrendszernek a 
felülvizsgálata, de 2027-ig kell befejezni, és mivel ő is tudja, hogy többletet ilyen szinten nem tud a Hivatal, illetve 
az Iroda magára vállalni, azzal a folyamattal együttesen, de ezeket az elveket, a stratégia elveinek a figyelembe 
vételével, hogyha így tud majd szólni a stratégia, annak a figyelembe vételével tud majd tovább haladni a Hivatal 
a saját rendes munkáival. Ezért volt fontos az, hogy elérjük a háttérszervezeteket és természetesen az irodákat. 
A két projektre már Bátyi-Földesi Dóra válaszolt, én még egyet tennék hozzá. Igazából ez egy pici projekt, az 
meg egy nagy projekt, a „Berlin-Budapest” egy óriási projekt, ez meg egy törpeprojekt úgy mindenestől, és ez egy 
stratégia. Azt szeretném hozzátenni, hogy most így a vége felé, most már egyértelműen tudjuk bizonyítani, 
dolgoztunk rajta eleget, mindenki megérdemli a pénzét, sikerült úgy, ahogy az elején is mondtam, hogy irodalmi 
típusú hivatkozással be tudtuk hivatkozni a stratégiába a klímaadaptációs cselekvési tervnek azokat a részeit, 
amelyek illeszkednek. Ki is vetítettem egyet. Kicsit felfelé megyek, hogy lássák azt, hogy melyik intézkedés. Az 1. 
számú a szabályozókról szóló intézkedés. Itt a legalján van egy mondat, nem nagyon feltűnő, de ez az 
akciótervben a Magyar Energiaklub akciótervből származik. Tehát össze lehetett párosítani egy az egyben is elég 
sok részét, nem csak úgy általában, hanem ilyen nagyon konkrétan is. Köszönöm szépen, ha a szövegén még 
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mindig tudnak javítani, köszönöm, nagyon várom a 100 kommentet. Elkészült egy 30 oldalas rövidített verzió, 
közérthető verzió már másfél hónapja. Egyéni hozzáállás és kollektív cselekvés. Azt szeretném mondani, hogy 
én biológus vagyok és környezetgazdálkodási mérnök is, de alapvetően oktatásközpontú vagyok és nevelési 
szakértő azért, mert már elég régóta tudom, hogy attól, hogy a tudósok elmondják és az adatok azt bizonyítják, 
hogy az emberek nem változnak meg, nagyon sokat foglalkoztam az emberekkel, és az egyéni hozzáállás, azaz 
attitűd, és az egyéni és közösségi cselekvés, tehát a közösségi attitűd nehezen értelmezhető. Egyéni attitűd, 
azaz egyéni hozzáállás mellett van egyéni cselekvés és közösségi cselekvés is, és közben van még egy 
tudástartalom is, és összeáll a klímakompetencia. Ezek nem mondanak ellent így egymásnak, de majd 
megnézem a mondatokat, hogy miért. Tehát elvileg nem, de nyilván nem jól fogalmaztam. A cégek is 
vállalhatnak. Egy helyen sokkal szigorúbban fogalmaztunk. Ez a kerületnek és nem az önkormányzatnak és a 
Hivatalnak a stratégiája. A kerületé, ami szintén nem a fióknak készül, hogy mondjam, nem az a két-három 
meghívó volt a fontos, ami eddig született ebből, vagy jegyzőkönyv, hanem az, hogy ez a klímaplatform évi egy 
vagy két üléssel összehozná egyfajta kerekasztal beszélgetésre azokat az embereket, akiknek ehhez hozzátenni 
valójuk van, vagy elvennivalójuk belőle. Úgy fogalmazott jelenleg a szöveg, hogy a klímaplatform szervezetei, 
vállalkozások, azok előremutatóan cselekszenek, azok nem megengedő, hanem ez egy fajta név kötelez, vagy 
mondvacsinált presszió, mert semmi más nem lehet mögötte, mint az, hogy tagja vagy a klímaplatformnak. Erről 
tudtunk a második klímaplatformon, egy pár konkrétumot is meg lehetett ebből fogalmazni, amik ide 
visszaépültek, nem mindig pontosan felismerhető, de akik ott voltak tudják, hogy például az a gyűjtemény 
segíteni fogja a klímaplatformnak a fennmaradását, hogy működőképes maradjon. A szabályozási, tehát az 
egyes beavatkozásnál lehet, nyilván a Hivatal jogászaival és közgazdászaival együttműködve, megfogalmazni a 
vállalkozásokra kötelezően vonatkozó tartalmakat itt ezen kívül, és majd megnézem, hogy milyen 
szövegmódosítások vannak a konkrétumok felé. Munkaterv. Igen, nagyon örülök annak, amit Emődy Úr mondott, 
nagyon-nagyon szeretnénk. Igazából a stratégiára szinte nem is vonatkozik, hanem, hogy be kell illeszteni a 
munkatervbe, tökéletesen így kell működnie. A 2027-et elmondtam. A természeti értékek vonatkozásában a 
klímaváltozást, ahogy az nagyon kondenz dolog, például a levegő minőségét még egyértelműen össze lehet 
kötni vele, de a természeti értékeknek csak bizonyos részeit. Ezért rögtön belekötnek, ha nem köthető 
egyértelműen a klímaváltozáshoz. Egy pár helyen bele lehetett tenni, ahol zöldfelületről van szó, és ahhoz tartozó 
biodiverzitásról vagy egészségről, mert annak is van közvetlen kapcsolata, közismert, tudományosan 
alátámasztott rendszere a klímaváltozással. Ezeket tudtam beletenni, és egy természetvédelmi alapterv szintű 
anyagot szívesen csinálok a kerületnek, de ebben nem lehet mindent beletenni. A „NATURA 2000”-et bele 
lehetett tenni, a biodiverzitást, mint olyat, önmagában nagyon áttételesen tudom beletenni annak ellenére, hogy 
biodiverzitásból doktoráltam. Beletenném, csak nem lehet. A zöldterületi kataszterek is az egyik, az én 
szempontomból alacsonyan csüngő gyümölcs, de nyilván ez nem így fogalmazható, csak a könnyebben 
megfogható, és nem a „még három másik nagy pályázatra várunk” típusú beavatkozás. A fasoroknak a 
csapadékvízzel való öntözése szürkevízzel, csapadékvízzel vagy esőkertként való kialakítása, melyek nagyon 
hálás feladatok és látványosak is, de ezekhez már pénz kell. De láttam, hogy igazából a Főépítész is nagyon 
nyitott volt erre és a Főkertész is nyitott ezekre a beavatkozásokra. Tehát a helyi kapacitás HR-ként megvan rá, 
de nyilván más is kell hozzá. Azt hiszem, már csak egy válaszom marad. A közérthetőség. Igen, kijavítjuk még. 
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és jegyzeteltem. 
 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
Árva Péter: Nagyon szépen köszönöm a munkát, az ülést 18.09 órakor bezárom. 
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