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Ki.tzillt a PolEidrmester 2020.01.22.-re tervezett hatdrozcttdnak meghozatala cdljdb6l
Kiszitette; P(tll Zsuzsanna zaldfeliilet-vddelmi gtintdzd

Trlrgy: Javaslat Budapest F6viiros XVI. kertilet
2019. dvi k<imyezet6llapot jelent6s6nek elfogad6sara

Tisztclt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Ktirnyezet- 6s Klimav6delmi bizottsrigi tag!

A kdmyezet vddelm6nek illtaliiLnos szab6lyair6l sz6l6 1995.6vi LIII. tdrvdny a telepiildsi cin-
korm6nyzatok feladatai kozd sorolja a kornyezet dllapotiinak rendszeres elemz6s6t 6s
drtdkeldsdt 6s kimondja, hogy ennek eredm6nydrol t6jdkozratni kell a lakossrigot is.

Budapest XVI. keriilet6nek allapotvizsg6lata alapjrin elmondhat6, hogy az elmrilt dvben a
k<irnyezeli elemekben toviibbra sem tdrtent olyan m6(6kii vlthozits, amely jelent6s
beavatkoziist ig6nyelt volna.

Annak drdek6ben, hogy a keriilet m6g lakhat6bb6 vriljon 6s m6lt6 legyen a Kertvilros cimhez,
201 9-ben is tcjrtdntek fejleszt6sek.

Megraiosult a J6kai M6r ulcai lak6telep z0ldfeliilet6nek 6s j6tszotereinek rekonstrukci6ja.

A Ftiviirosi Onkormdnyzat TER-KOZ programjrinak keretdben val6sult meg a Naplis-t6 d6li
partjrinak trijdpit6szeti fehijit6sa. Ezen beruhaz6s szorosan kapcsol6dik a Szilas-patak menti
kerdkpriros 6s gyalogos rit Napliis-tavi szakasz6nak megval6sit6s6hoz. Szint6n ezen program
keretdben val6sult meg a Sarjri utca 5. sz. alatti tanyaudvar kialakitdsa. Megtal6lhat6ak iu a
lanyasi iillatok sokas6ga, kozossdgi vetem6nyes kert az 6vod6k r6sz6re.

A Relbrmdci6 terhez tartoz6 rij j6tsz6tdr is 6taddsra kertilt, ahol csriszdiik, trambulinok, nagy
homokoz6k v6rjik az odal6togat6t.

Az elmrilt 6vekhez hasonl6an 2019-ben is sikerrel zitrull a Kdmyezetv6delmi Iroda 6ltal
koordindlt lakoss6gi faiiltetdsi akci6, a ,,Minden sziiletend6 gyermeknek iiltessiink egy f6t"
program, valamint a lakossrigi komposZ6l6si akci6 is, tov6bbii a Kertiletfejlesadsi 6s

Uzemeltetdsi Iroda 6ltal bonyolitott csapad6kvizgytijt6 akci6 is.

Tdrgy6vben tov6bb fejloddtt az infrastruklira hii6zal; utak, j6rd6k dpiiltek ds a

csapaddkvizgyujt6 hril6zat is b6viilt.

0sszess6g6ben megAllapithat6, hogy a XVI. kertilet toviibbra is orzi 6s fejleszti azon
kornyezeti drt6keit, amelyek vonz6ak az itt 6lok sz|m6ta.

K6rem a tisztelt K6pviselo 6s a tisztelt Kornyezet- 6s Klimav6delmi bizottsrigi tag
asszonyVurat, hogy az Eloterjesztdsben szerepki hatarozati javaslatot 2020.04.21-6n 12 6riig
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igini' szcrint dszrev6telezni 6s vdlem6nydt a kovacs
sziveskedjen.

Hatirozati javaslat:

r e-marl cimre megktildeni

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkorm6nyzat
Polgdrmestere - a katasztr6fav6delemr6l ds a hozzA
kapcsol6d6 egyes t<irv6nyek m6dositasar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tiirv6ny 46. $ (4) bekezddse alapjan - rigy
hatarozott, hogy:

Budapest Fov6ros XVI. keriilet6nek a 2019. 6vr6l sz6l6
kcimyezetiillapot jelentdsdt az l. melldklet szerinti
tartalommal elfogadja.

A Polgrlrmester az Onkormiinyzat hivatalos tapjriLn, illetve
honlapjrin kereszttil gondoskodik arr6l, hogy a kertlel lakosai
az 6llapotjelent6sben foglaltakat megismerhessdk.

HatriLrido: 2020. mrijus 6.

Felel6s: Kov6cs Pdter polg6rmester

Budapest. 2020.04.07.
ztsz Jozsef

Igdrmester

'l'orvinycssdgi szempontb6l megfelelo :

rJ-?cCc,
Dr. Csomor Ervin
jegyz6

Melldkletek:
l. melliklet: Budapest F6v6ros XVI. keriiletdnek 2019. dvi kcimyezetiillapot jelent6se

Vdlemdnyezdsre iavasolt bizotts6g:
Kdrnyezet- 6s Klimav6delmi Bizottsiig
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