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Mérlegen a XVIII. kerületi európai uniós források felhasználása
Ezekben a hetekben emlékezünk meg arról, hogy Magyarország, - s benne szűkebb
pátriánk, Budapest Főváros XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre - egy
évtizede, 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Talán kevésbé köztudott,
hogy az EU valamennyi tagállama és önkormányzata sajátos dinamikára, hétéves
tervezési ciklusokra építi saját fejlesztési programját és EU-tagságunk első évtizedének
évfordulója egybeesik a 2007-13-as európai fejlesztési periódus zárásával és értékelésével
is. 2014 tavasza tehát - az Európai Parlamenti választások aktualitása mellett időszerűségét és indokoltságát is adja annak, hogy saját önkormányzatunk és a kerület
polgárai mérleget vonjanak arról, hogy melyek voltak az európai integráció
legfontosabb helyi kihívásai és eredményei.
„Mérlegen az európai uniós források felhasználása 2007-2013. FÓKUSZBAN AZ
ENERGIA” címmel egész napos szakmai találkozót tartott a XVIII. kerületi városvezetés.
A rendezvénynek helyszínt biztosító PIK (Pestszentimrei Közösségi Ház) nemrég megújított
épületében az előadók és hallgatóság közösen idézte fel, hogy a Havanna lakótelepen és
Pestszentimrén is milliárdos, a városképet, az épületeket és számos intézményt megújító
komplex városrehabilitációs programok váltak valóra.
A szakmai napot Ughy Attila polgármester nyitotta meg. A rendezvény aktualitása és
funkciójaként kiemelte: „a most záruló, 2007-13-as európai fejlesztési ciklus egyik
legfontosabb eredménye, hogy kerületünk önkormányzata az évek során számos nagy
nemzetközi európai program, vezető konzorciumi tagjává nőtte ki magát: a testvérvárosi
programokat követően az airLed, az URBACT II Re-Block Programban is vezető szerepet
játszik. A kerületi önkormányzat nem csupán szellemi és kulturális energiákat hasznosított és
generált az európai források segítségével, energiahatékonyság-növelő projektek egész sorát
valósította meg az elmúlt években.
A kerületi intézmények tudatos, részben megújuló energiaforrások felhasználását alkalmazó
projekteket is véghezvittek. Ezek egyike a RE-SEEties nemzetközi projekt, amely megfelelő
keretet ad az energiahatékonyság területén végzett munkánk értékeléséhez, és amely jelen
találkozóval hazai záróeseményéhez ér. A RE-SEEties Programban is vezető és kezdeményező
szerepet vállal a kerület: e projektben több délkelet-európai régió működik együtt. A projekt
fő célkitűzése a délkelet-európai önkormányzatok integrált döntéshozatali és stratégiai
tervezési kompetenciáinak erősítése az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások
optimális kiaknázása, valamint hulladék újrahasznosítás terén. E program fókuszában az
energiahatékonyság és a városfejlesztés sokrétű kapcsolatrendszere áll - a 21. század egyik
legdinamikusabban fejlődő szakpolitikai területe - ezért választottuk a kerületi európai
projektek értékelésének nyitányául.”
A szakmai előadók, értékelők közt szerepelt (a teljesség igénye nélkül) dr. Hitesy Ágnes,
Dorka Áron és Hunyadi István is. A Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont
képviseletében Sugár András számolt be a lakossági energiafelhasználási szokások friss
kutatási eredményeiről. A Záróbeszédet dr. Lévai István Zoltán alpolgármester mondta.

A tanácskozás egyik célja többek között az volt, hogy a kerület vezetésének és polgárainak
közös sikereit, tapasztalatait alaposan és nyilvánosan értékelje a következő 2014-20-as
európai tervezési időszak előtt.
Az önkormányzat vezetése és a városrészünk valamennyi intézményvezetője és polgára
számára kiemelten fontos, hogy a megvalósult projektek tervezésének, megvalósításának
tapasztalatairól és fenntartásuk garanciáiról nyilvános és részletes eszmecserét folytasson.
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