
 
Kiadja: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat 

Budapest, 2014.október 28. 

Azonnal közölhető 

Példaértékű összefogás a XVIII. kerületben Lezárult a „Zöld kerület - Zöld 

partnerség” program 

 

Még aktívabb résztvevői, formálói lehetnek ezentúl a helyi ügyeknek a XVIII. kerület lakosai 

az önkormányzat és a civil szféra szoros együttműködésének köszönhetően, amely a „Zöld 

Kerület – Zöld Partnerség” Program égisze alatt, a környezetvédelemnek kiemelt szerepet 

szánva valósult meg.  

 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre városrész mindig ügyelt környezete megóvására. Az 

önkormányzat szervezésében évente több táj – és természetvédelmi program, valamint 

szemétszedési akció valósult meg. Emellett számos bölcsőde, óvoda, iskola energetikai 

korszerűsítését elvégezte és végzi a jövőben is.  

Éppen ezért a természeti értékek védelmében, a kerület tisztán tartásában, a környezettudatos 

szemléletformálásban nemcsak az önkormányzatnak, hanem a helyi civil szervezeteknek is 

kiemelt szerep jut. Ez a mindennapi közös tevékenység válhat egyszerűbbé a „Zöld Kerület – 

Zöld Partnerség” Programnak köszönhetően.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

A projekt 2014. január 6-tól október 31-éig tartott, melyet az önkormányzat a Tudatos Vásárlók 

Egyesületével konzorciumban indított el. Az elmúlt hónapokban a program keretében számos 

civil egyeztetőfórumra, kerületi „akcióra”, szakmai egyeztetésre került sor, ahol az érintettek 

rávilágítottak a partnerségi együttműködés problémás területeire, valamint megoldási 

javaslatokat, cselekvési tervet rögzítettek. Az egyeztető fórumok tapasztalataira építve 

elkészült az önkormányzat Partnerségi Stratégiai Kézikönyve és Partnerségi Cselekvési 

Terve.  

 

A program ugyan lezárult, de a szoros együttműködés az önkormányzat és a civil szféra 

között folytatódik. A hatékonyabb érdekképviselet megvalósulásáért a projekt 

megfogalmazott javaslatai között szerepel többek között, hogy a partnerségi munkában 

résztvevő önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselői egy úgynevezett civil-

partnerségi referenst jelölnek ki. További javaslatként rögzítették a partnerek, hogy rendszeres 

kerekasztal-beszélgetéseket hívnak össze és civil-kerületi stratégiát készítenek, valamint 

partnerségi együttműködési megállapodásokat kötnek a közösen megvalósítandó 

programokra. Az önkormányzat emellett a nyilvántartásába vett civil szervezetek 

infrastrukturális fejlesztéséhez is hozzájárulhat majd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0008 azonosítószámú „Zöld Kerület – Zöld Partnerség” című 

pályázatot az Irányító Hatóság 19.969.924.- Ft összegű támogatásra érdemesnek találta.  

 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg. Az Európai Szociális Alapból, 

valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a 

XIX. Uniós Fejlesztések fejezet Államreform Operatív Program jogcímcsoportból egyszeri, 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 


