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A 2014-19- es önkormányzati ciklusban a kerület környezetvédelmi bizottságát vezettem.
Ennek köszönhetően, rálátásom van a kerület környezeti állapotára és az önkormányzatban
folyó környezetvédelmi munkára. Tevékenységem során, az elmúlt ciklushoz hasonlóan ebben
az évben is kapcsolatot tartottam a területért felelős alpolgármesterrel, az önkormányzatban
és a Zuglói Zrt.-ben dolgozó szakemberekkel.
Tanácsnoki célom továbbra is az, hogy Zugló Önkormányzatában az elsődlegesen elméleti
alapon folyó környezetvédelmi munka gyakorlati tevékenységgé váljon.
A 2020-as évben végzett környezetvédelmi munkát rendkívüli módon megnehezítette,
lelassította, részlegesen leállította a februárban hazánkban is megjelenő koronavírus-járvány.
A tavaszi kijárási korlátozás minden tervezett tevékenységet szüneteltetett. Az
önkormányzatot kedvezőtlenül érintő kormányzati pénzügyi korlátozások a környezetvédelmi
program finanszírozását nehezítik meg. A járvány második hulláma a közösségi feladatok
kivitelezését tette lehetetlenné. Ilyen körülmények között, döntő részben, elméleti
munkafolyamatok valósulhattak meg.
Ennek jegyében véleményeztem a Zuglói Önkormányzat Környezetvédelmi Akciótervét, Zugló
Klímavédelmi stratégiáját és a kerületi komposzt programot. Részt vettem és konkrét
javaslatokat fogalmaztam meg több környezetvédelmi munkacsoportos megbeszélésen. Tagja
voltam a Zuglói Klímaválság munkacsoportnak és a Hőségriadó munkacsoportnak. Ezek a
megbeszélések online formában valósultak meg.
Aktív közreműködője voltam a Zöld Zugló Közösségi Klímastratégiájának I. és II. online
workshop-ján, ahol több munkacsoportban is végeztem munkát.
Zugló Önkormányzata idén is biztosított zsákokat a zuglói lakosoknak, a kertekben és
utcafrontokon termelődő lomb, fa, levél illetve zöldhulladék összegyűjtésére. A korábbi
évekhez hasonlóan az osztást a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. szervezte meg,
személyesen is megtapasztaltam a kiváló lebonyolítást.
Az idei évben is folytatódott a Virágzó Zugló program, egyes helyszíneken én is jelen voltam,
közösen szépítettük a társasházak környezetét a lakókkal.
Támogattam azt a polgármesteri javaslatot, amelynek során minden kerületi újszülött
tiszteletére – lakóhelyének közelében – fát ültet az önkormányzat.
Tanulmányoztam több kerület Klímastratégiai tervét, a jó gyakorlatok átvételének
lehetőségét.
Személyes bejárást tartottam szakemberek bevonásával az egész kerületben, amelynek során
végignéztük, elemeztük a folyamatban lévő és a tervezett környezetvédelmi beruházásokat.
A 2021-es zuglói költségvetést jelentősen bizonytalanná teszik a kormányzat önkormányzatellenes döntései, így a környezetvédelmi programok tervezése is bizonytalan. Reményeim
szerint, a súlyos elvonások ellenére lehetőségünk lesz olyan előkészítő munkákra melyek
megalapozhatják jövőbeli terveinket. Továbbra is figyelemmel követem és aktívan
közreműködöm a klímavédelmi- és hőségriadó tervekben írt intézkedések megvalósításában,
terveim között szerepel a környezetvédelmi szinten történő szorosabb kapcsolatépítés
elsősorban a szomszédos kerületekkel és a Zöld Zugló program továbbvitele.
Mindannyiunk érdeke, hogy Zugló élhetőbb, tisztább kerületté váljon. Én továbbra is ennek
érdekében végzem tanácsnoki munkámat.

