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Budapest  XVI.  kerülete  a  Szilas-patak  két  partján,  a  Pesti-síkság  és  a  Gödöllői-dombság
találkozásánál terül el. Történelmi kialakulását tekintve 1950. január 1-jével a négy nagyközség
(Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály és Sashalom), valamint Árpádföld (Árpád-és Annatelep)
Budapesthez csatolásával  jött  létre és vált  kertvárosi  peremterületté.  A kerületben több kiemelt,
városképi érték szempontjából védett fasor található: Veres Péter út, Templom tér, Pilóta utca, a
Hősök fasora, és a Fácánkert utca. A kerület főbb vízfolyásai: Szila-, a Capera-és a Simándi-patak.
A kerület legnagyobb tava a Naplás-tó. Budapest legnagyobb tava, környezetével együtt a második
legnagyobb természetvédelmi terület Budapesten.
Csak néhány elemet kiemelve a pályázati anyagból.



ZÖLD STRATÉGIA ÉS KONCEPCIÓ ELEMEI AZ ADOTTSÁGOKNAK 
MEGFELELŐEN
Az  Önkormányzat  céljai  eléréséhez  a  zöld  programjainak  hosszú  távú  működőképességének
biztosítása érdekében nagyban támaszkodik a lakosságra és a helyi civilszervezetekre.

ZÖLDVAGYON MEGÓVÁSA
Az elmúlt évtized településképi változásainak tükrében a kerületi zöldvagyon veszélyeztetettségét
elsősorban a  magántulajdonú lakóingatlanokon bekövetkező mennyiségi  és  minőségi  zöldfelület
csökkenésében látja. Létrehozásra került a közterület felügyelet.

ZÖLDFELÜLETEK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE 
A  lakótelepi  környezet  rekonstrukciós  program  célja,  a  kerületben  található  lakótelepek
környezetének  felújítása,  közösségi  használatú  terek  kialakításával  és  minőségi  zöldterületek
létrehozásával.  
A játszótér építési és felújítási program célja a kerületben található 10 évesnél idősebb játszóterek
korszerűsítése, felújítása, valamint új játszóterek létesítése a kerület azon területein, ahol ebből a
funkcióból hiány mutatkozik.
A fenti programok keretén kívül számos közterületi zöldfelület felújítási beruházás valósult meg.
„Sashalom városközpont  komplex  rehabilitációja”  című  projekt  2010-ben  fejeződött  be.  Ennek
keretében megújult a Havashalom park és a Sashalmi sétány zöldfelülete. Amely az utóbbi évek
legkomplexebb zöldfelületi beruházása volt.
A kerületi  iskola  és  óvoda  felújítási  program keretén  belül  ugyancsak  történtek  és  történnek  a
zöldfelület felújítással járó beruházások. Pl. 2012-ben létesült a Napsugár bölcsőde.
FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ „HASZNÁLATÁNAK” OPTIMALIZÁLÁSA ÉS MÉRÉSE
A XVI. kerületi Önkormányzat 1997 óta évente elkészíti a kerület környezetállapot jelentését. Az
állapotvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az elmúlt évben a környezeti elemekben
továbbra sem történt olyan változás, amely jelentős beavatkozást igényelt volna.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ A PARTNERI HÁLÓZAT
Az önkormányzat támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik
a civilszervezetekkel és egyházakkal. A környezetvédelmi versenyek civilszervezetek bevonásával
kerülnek  megrendezésre.  Programok  pl.  TeSzedd  akció  évente  1-szer,  Legszebb  konyhakert
verseny,  Szép  kertek  verseny,  komposztálási  akció,  csatlakozás  az  „  Élő  bolygó”
kezdeményezéshez, Kertvárosi Gazdi Program...

KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS NEVELÉS ÉS OKTATÁS
Az  önkormányzat  fontos  célja  a  környezettudatos  szemlélet  és  gondolkodásmód  megerősítése.
Ennek  érdekében  az  oktatás  minden  szintjén  törekszik  a  környezeti  nevelésre  és  a
szemléletformálásra. 

„ZÖLD ÓVODA CÍM” (Például a legkisebbeknek)
Az  önkormányzati  fenntartású  óvodai  feladat-ellátási  helyek  fele  (10  feladat  ellátási  hely)
rendelkezik  „Zöld  óvoda  '  címmel.  Ezen  óvodák  kiemelten  alkalmazzák  a  fenntarthatóság
alapelemeit: a környezettudatos és környezetvédelmi szemlélet kialakítása, a teljes körű egészség
fejlesztés szokásrendszerének megalapozása. Sokrétű programot biztosítanak a gyermekeknek.



KOMMUNIKÁCIÓ
Főbb  kommunikációs  csatornák:  honlap,  Facebook  oldal,  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
XVI. kerületi Újság, Helyi Hírek, Képújság. A honlap nyitólapján mindig olvashatóak az aktuális
zöld hírek, A Környezetvédelmi Iroda saját Facebook oldalát működtetik.


