
Környezetvédelmi tanácsnoki beszámoló 2021. 
 

 

 Feladatköröm egyik fontos alappillére, hogy a Zugló Önkormányzatában a 
környezetvédelmi munkában részt vállaló munkatársakkal kiépítsem a szoros 
együttműködést: ez elsődlegesen Szabó Rebeka területért felelős alpolgármestert és 
Horváth Csaba polgármestert valamit Varga László Zoltán környezetvédelmi referenst, a 
főmérnökség illetékes munkatársait és ZVZRT érintett szakembereit jelenti. 

Tanácsnoki célom, hogy Zugló Önkormányzatában az elsődlegesen elméleti alapon 
folyó környezetvédelmi munka gyakorlati tevékenységgé váljon. Fontos számomra, hogy 
a tervezés és a kivitelezés, a dokumentáció és a megvalósítás ne legyenek távol egymástól. 
A környezetvédelmi projekteknél igyekszem segíteni, hogy minél nagyobb mértékű 
társadalmi ismertsége és támogatottsága legyen.  Fontos számomra, hogy Zugló számára 
minél több hasznos, költségvetést figyelembe vevő, megvalósítható munkafolyamatban 
vegyek részt. 

A 2021-es évben végzett környezetvédelmi munkát rendkívüli lelassította, 
részlegesen otthoni munkavégzésre kényszerítette a hazánkban is megjelenő koronavírus-
járvány. Az önkormányzatot kedvezőtlenül érintő pénzügyi elvonások a környezetvédelmi 
program finanszírozását nehezítették meg. Ilyen körülmények között, döntő részben, 
tervezési munkafolyamatok valósulhattak meg. 

 

A 2021-es évben elvégzett tanácsnoki munka: 

Éves munkám során szorosan együttműködtem Varga Lászlóval a polgármesteri 
kabinet környezetvédelmi referensével. Közösen vállaltunk és végeztünk minden 
feladatot. Amennyire tudtunk, együtt vettünk részt minden munkában. Részletesen 
kidolgoztuk és közösen átbeszéltük azokat a feladatokat is, ahol együtt nem tudtunk 
megjelenni. 

 2021. tavaszán környezetvédelmi szakértőként, Varga László közreműködésével 
részt vállaltam a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű 
Technikuma által szervezett várostervezési iskolai projektben. Itt, minden 
tanulócsoporttal külön egyeztetés keretében beszéltük át a várostervezésük környezeti 
szabályait és várható környezetvédelmi hatásait. 

Igyekeztem részt venni minden olyan környezetvédelmi munkacsoportos 
megbeszélésen amire meghívást kaptam.  

A 2021-es Hőségriadó tervben hiányosságait orvosolandó kezdeményeztem a 
klímaválság munkacsoport és a polgármesteri kabinet tagjaiból egy munkacsoport 
felállítását. Ennek a munkacsoportnak feladatául tűztem ki, hogy a Hőségriadó tervben 
szereplő önkormányzati feladatvállalások, a mindenkori költségvetési lehetőségekhez 
legyen tervezve és az önkormányzati cégek, munkatársak segítségével kivitelezve. Már 



jelentős előrelépést tettünk a lakossági kommunikáció protokolljának kidolgozásával és 
megvalósításával. A munkacsoport tagjainak segítségével 2021. nyarán minden elérhető 
médiafelületen (Zuglói Lapok, Zugló TV, Zugrádió, kihelyezett plakátok) összehangoltan 
információt szolgáltattunk a lakosság részére. A protokoll rendkívül hatékonyan működött. 
Így, a Hőségriadó Terv többi részének a gyakorlati és lebonyolítási protokolljának 
kidolgozását tervezzük és 2022 nyarán szeretnénk megvalósítani.  

Több hónapon keresztül Varga László környezetvédelmi referens munkáján 
keresztül, vele folyamatosan egyeztetve, nyomon követtem a Zuglói Klíma Kupa óvodai és 
iskolai környezetvédelmi vetélkedő versenyfeladatainak kidolgozását, a verseny 
megszervezését. Segítettem az intézményekben népszerűsíteni ezt a versenyt. 

A Klíma Kupa díjkiosztó ünnepségére a Cserepes Kht.-vel együttműködve a 
Polgármesteri Hivatal nevében ajándékok beszerzésében közreműködtem. Így, 
jutalomkönyveket és egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványokkal tudtuk 
népszerűsíteni a zuglói környezetvédelmi törekvéseket. 

Baranyai Zsolttal, a és Varga Lászlóval környezetvédelmi kerületbejárásokat 
végeztem.  Elemeztük a kerület folyamatban lévő és tervezett környezetvédelmi 
beruházásait.  

Kezdeményeztem, hogy a Zuglói ZRT. közterületi fakataszteri nyilvántartása 
terjedjen ki az önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények (óvodák, iskolák, szociális 
intézmények stb.) területeire is. 

 Rákos- patak revitalizációjának munkálatait folyamatosan nyomon követtem és a 
különböző fejlesztési szakaszok átadási folyamatában igyekeztem segítséget nyújtani. A 
revitalizáció folytatását a jövőben is támogatni fogom. 

 2021. november 30-án a Zöld Zugló Közösségi Klímastratégia keretében szervezett 
online tréningen is részt vettem. Így, a kerületi óvodák és iskolák irányába jelentősen 
népszerűsítettük a környezettudatos gondolkodás erősítését és eszközkeretünkkel 
segítettük a környezeti nevelés fejlődését. 

 A Főépítészi Irodával együtt közreműködtem Zugló Környezetvédelmi 
Rendeletének kidolgozásában. A jövőben támogatni fogom ennek a rendeletnek a minél 
gyorsabb önkormányzati elfogadását. 

 Részt vállaltam több, környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági megkeresés 
kezelésében.  

Budapest, 2022. február 
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