
 
 

BESZÁMOLÓ 
a 2020 évi civil és nemzetiségi tanácsnoki munkáról 

 
 

Zugló Önkormányzatának Testülete 2019-ben választott meg tanácsnoki feladatok 
ellátására.  
A 2020-as évben végzett civil és nemzetiségi tanácsnoki munkát nagyban megnehezítette 
a hazánkban is megjelenő koronavírus-járvány. A tavaszi kijárási korlátozás minden 
tervezett tevékenységet szüneteltetett. 
 
A tavalyi évben az alábbi feladatokkal, tevékenységekkel láttam el munkámat. 
 
január:   
Részt vettem a kerületi Civil Munkáért-díj előkészítésében. A civil szervezetek és a 
nemzetiségi önkormányzatok hatékony munkavégzése érdekében fogalmaztam meg 
javaslataimat a kerületi költségvetéséhez. Az idei évben is sikerült kezdeményezésemre 
biztosítani a tehetséggondozó programot a kerületi óvodások részére. Aktívan 
közreműködtem a nemzetiségek napja ünnepének megszervezésében. Segítséget 
nyújtottam a civil szervezetek számára az előző évi pályázatok szakmai beszámolójának 
beadásához, a kritériumok ismertetése révén. 

február:   
Részt vettem a Civil Munkáért-díj rendezvényének előkészítésében.   
 
március: 
A Civil Munkáért-díj rendezvényen a képviselő-testület konszenzusos jelölés alapján az 
alábbiak részesültek díjazásban a 2020-as évben: 
dr. Puszter Bernadett, az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Lévai 
Sándor volt önkormányzati képviselő, pedagógus, valamint a Budapesti Micro Club, a 
Lelki Egészségvédő Alapítvány, a Panelkutya Állatbarát, Sport és Szabadidős Egyesület. 
 Konzultáltam a Zuglói Darts klub vezetőjével a hatékonyabb együttműködés érdekében. 
 
április: 
A járványhelyzetre való tekintettel szájmaszkokat osztottam a civil szervezetek 
önkénteseinek segítségével, valamint kezdeményezésemre indult el a Lelkisegélyvonal 
program a Lelki Egészségvédő Alapítvány közreműködésével. 
 
május: 
Előterjesztésem jóvoltából elindult a HEGY (zuglói gyerekekért) honlap, melynek célja, 
hogy a kerületben lévő szervezetek hatékonyabban tudjanak együttműködni a zuglói 
gyermekek érdekében. 
Részt vettem a nemzetiségi kerekasztal rendezvényen, amelyen konstruktív megbeszélést 
folytattunk annak érdekében, hogy a kerületben működő nemzetiségi szervezetek 
kultúráját, értékeit és munkáját még jobban megismerhessék a kerület polgárai is. 
 
július:  
Kezdeményezésemnek köszönhetően a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány segítségével 
elindult a Szülői EDU program illetve az „Alkohol iránytű”. Mindkét projekt prevenciós 
jelleggel közelít a mindennapi problémák megoldásában érdekelt családok körében.  



 2 
 
augusztus: 
Kezdeményezésemre a képviselő-testület támogatta a Családcentrum Alapítvány által 
megvalósított Stresszkezelő tréninget. 
A Nemzetiségek Gasztró nyár végi programja a járványhelyzet enyhülése miatt 
megrendezésre kerülhetett az én megnyitóbeszédemmel. 
 
szeptember:  
Közreműködtem a civil szervezetek egyedi támogatásának előkészítésében és a 
szervezetek megfelelő információval való ellátásában. 
Részt vettem az immár hagyományos Szláv napok rendezvényen. 
 
október: 
Folytattam a Nemzetiségi Önkormányzatokkal történő egyeztetést kerekasztal formájában. 
 
november: 
Nemzetiségek Házánál részt vettem a Virágzó Zugló Program keretében a kert 
szépítésében. Továbbra is fontosnak tartom az épület felújítását, amelyet már többször 
kezdeményeztem frakciótársaimmal együtt. 
 
december: 
Közreműködtem a Civil füzet c. kiadvány kiadásának koordinálásában. Minden évben 
megrendezésre kerül a CIVIL KARÁCSONY, ebben az évben online módon tartottuk 
meg megköszönve egész éves áldozatos munkájukat. 
 
A civil szervezetekkel, nemzetiségekkel a közvetlen kapcsolattartást és annak 
megerősítést fontosnak tartom. Ebben az évben a személyes találkozásra sajnos kevesebb 
lehetőség volt. 
 
Az elmúlt években a pályázati rendszert módosítottuk és annak mértékét megemeltük. A 
2021. évben ennek mértéke sajnos csökken a kormány megszorító intézkedései miatt. 
Jövőbeli cél, hogy a keretet ismét kiszélesíthessük és a pályázati rendszert más alapokra 
helyezzük. 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon civil szervezeteknek és nemzetiségi 
önkormányzatoknak akik munkámat segítették, illetve Fábis Laura (civil referens) és 
Jeneses Gyöngyi  (nemzetiségi referens) segítségét.  
Külön köszönöm a CIVIL HÁZ dolgozóinak az áldozatkész munkáját. A jövőben is azon 
dolgozom, hogy akik a kerületben a civilekért és nemzetiségekért önzetlenül kimagaslóan 
fáradoznak, méltó elismerésben részesüljenek. 
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