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Tisztelt Bizottság! 
 

A 2021-es évben több alkalommal vitatta meg a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 

Bizottság Ferencváros Klímastratégiáját, és azt a Képviselőtestület 2022. január 27-én el is fogadta. 

Sajnos a klímastratégia végrehajtására nincs szükséges forrás a kerület költségvetésében, ami érthető, 

hiszen a stratégia évente több száz millió, sőt félmilliárd – milliárd forint közötti összeg elköltését 

indítványozza a klímaváltozás okozta problémák enyhítésére. 

Emlékeztetőül összefoglalom a javasolt intézkedéseket (1. táblázat).  

 

1. táblázat 

Szerencsére a fenti feladatok több soron is szerepelnek a költségvetésünkben, azonban messze nem a 

fent javasolt súllyal (2. táblázat).  

 
2. táblázat 

Hivatali, kerületi és városrészi szabályozók

felülvizsgálata FKS céljai érvényesítésére
FKS.01

Önkormányzati épületek energiamegtakarítása és

klímabarát vízgazdálkodás
FKS.02 10 000 000 000  Ft

Zöldfelületek fenntartása és fejlesztése FKS.03 250 000 000       Ft/év

Felelős vízhasználatra áttérés FKS.04 520 000 000       Ft

Klímariadó terv készítése, elfogadása, érvényesítése FKS.05 10 000 000          Ft

Forgalomcsillapítás a lakóövezetek

környezetminőségének és klímarezilienciájának növelésére
FKS.06

Kerékpáros közlekedés és mikromobilitás infrastruktúrájának

fejlesztése, népszerűsítése
FKS.07 100 000 000       Ft

Klíma tudástár létrehozása és kommunikációja FKS.08

Sérülékeny helyi értékek katasztere FKS.09

Levegőminőség mérése és javítása FKS.10 2 000 000            Ft/év

Zöldfelületi és földfelület kataszterek FKS.11 75 000 000          Ft

Gyalogló Ferencváros = Hűsebb Ferencváros FKS.12 150 000 000       Ft/év

Klímaakciók és kampányok megvalósítása FKS.13 15 000 000          Ft/év

Érdekképviselet és együttműködés kerületen kívüli felekkel FKS.14

Klímareferensi feladatkör és információs pont

létrehozása
FKS.15 4 000 000            Ft/év

Ferencvárosi Klímaplatform FKS.16 1 000 000            Ft/év

Ferencvárosi SECAP elkészítése FKS.17 15 000 000          Ft/év

A közvilágítási hálózat további korszerűsítése FKS.18

Ráckevei Duna-ág vízminőségének javítása FKS.19

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4141 KÉSZ-ek tervezése 5 000 000      Ft

3057 Fasorfenntartás 84 000 000    Ft

5013 Fakataszter 25 000 000    Ft

5014 Faültetés 10 000 000    Ft

5015 Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 5 000 000      Ft

Mindösszesen 129 000 000 Ft



 

A teljesség igényével meg kell jegyezni, hogy a nyilván vannak még egyéb sorok is amik áttételesen ide 

tartozhatnak, mint például a Feszofe, a Körny.védelmi sor, parkok/közterületek felújítása, de akár a 

társasház-felújítás is tartozhatna ide, ha a pályázatnál ösztönöznénk a klímavédelemmel összefüggő 

felújításokat. 

 

A helyzetnek tovább bonyolítja, hogy a klímastratégia új elemei alapvetően „üresek”, nem tartozik 

hozzájuk konkrét cselekvési terv, nincs konkrét beárazható, elvégezhető és számonkérhető feladat. 

Jelen helyzetben ezért két feladatunk van: az elsődleges feladat az új projektelemek kitalálása, 

tervezése, konkretizálása megkezdődjön, a második feladat, hogy elérjük, hogy évről évre több 

forrás jusson a már meglévő környezetvédelemmel összefüggő sorokra, évről évre több forrást 

biztosítsunk erre a területre. 

Ez alapján javaslom, hogy: 

- a VIKB kérje a képviselőtestülettől egy külön költségvetési sor létrehozását, „Klímastratégia 

tervezése és végrehajtása” névvel, és azon a soron biztosítson 60 000 000,- Ft-ot. 

- a VIKB kérje a képviselőtestülettől a 4141 (KÉSZ-ek tervezése); 3057 (Fasorfenntartás); 5014 

(Faültetés) és 5015 (Kerékpáros infrastruktúra) sorokon szereplő források jelentős 

megemelését. 

 

Budapest, 2022. február 10. 
 
 

Árva Péter 
  elnök 

 

 

 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Képviselőtestületet, hogy hozzon létre egy költségvetési 

sort „Klímastratégia tervezése és végrehajtása” névvel, és azon a soron biztosítson 

60 000 000,- Ft-ot. 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Képviselőtestületet, hogy a 4141 (KÉSZ-ek tervezése); 

3057 (Fasorfenntartás); 5014 (Faültetés) és 5015 (Kerékpáros infrastruktúra  tervezés, kiépítés, 

fejlesztés, okosbicikli tárolók) sorokon szereplő forrásokat jelentősen emelje meg. 

 

Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 


