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Tisztelt Képviselő-testület!
Alulírott Fekete László, mint Budapest Főváros XX. kerületében 4. Sz. EVK‐ban
megválasztott képviselő feladataimat a 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel
módosított 1990. évi LXV. törvényben foglaltak alapján végzem. Választó
polgároknak köszönhetően harmadik ciklusban vagyok képviselő. Munkámat
viszont az egész kerület érdekeinek szem előtt tartásával folytatom.
‐

A legfontosabbnak a kerület polgáraival történő kapcsolattartást tartom,
erre rengeteg lehetőségem adódik. Fogadó órákat tartok, sport‐
rendezvényeken részt veszek, a piacra minden nap kimegyek. Ünnepeink
eseményein jelen vagyok. Rengetegen megkeresnek tanácsot, segítséget
kérnek, magam is nyitott szemmel járok és megkifogásolok minden olyan
cselekményt, ami a törvényt vagy az egymás mellett élés szabályait sérti.

‐ Tapasztalatom szerint mindenkinek a maga baja a legfontosabb ez
mondhatni természetes, de ezen belül vannak még fontosabb dolgok ilyen
pl. a „közbiztonság” Mindennapos az ilyen irányú panasz. Igény lenne
kamerákra, több rendőrre. Pontosan emiatt is tartom a kapcsolatot a
rendőrséggel és a területi „Körzeti Megbízottal.” Megbeszéljük, hogy milyen
intézkedések szükségesek a jobb közérzet megteremtéséhez.
‐ Állandó panaszt jelent az utak, járdák rossz állapota, baleset veszélyt jelentő
elöregedő fák kidőlése. Vakolat, tűzfal ledőlése, hangoskodás, veszekedés,
szomszédok állandó sérelme. Építési engedély léte, nem léte, kiadásának
intézése, hova mikor kihez menjen. Ez a lehetséges kérdések, problémák
töredéke. Természetesen a hozzám fordulókat törvény szerint eligazítom.
‐ Nagyon sokan megkeresnek a közterületre kidobott szemét miatt. A
rengeteg kutyaürülék miatt. A Környezetvédelmi Kuratóriumi munkám
során meglátogattuk a kihelyezett szennyezés ellenes plakátjainkat és
szomorú tényként kellett megállapítanunk, hogy sok helyen még a
vastáblák is hiányoznak, helyette tele szemetes zsákok tömegét hagyták.

A Kuratórium kiemelten foglalkozik a Vegyi Művek Zrt. „FA” Illatos úti
telepe által okozott szennyezés felszámolásával és az érintett lakosság
figyelmeztetésével, pontosító mérések kezdeményezésével.
‐ Mindenféle segítségért fordulnak hozzám, legyen az a piacon vagy házi
orvosi rendelőben vagy bárhol. Sokan nem ismerik, jogaikat, lehetőségeiket
eligazításra szorulnak, ha nem tudok választ adni elmondom, leírom, hogy
hová forduljon és megadom az elérhetőségem. Nagyon sokan fordulnak
hozzám önkormányzati bérlakáshoz jutás ügyében is. Ilyenkor ismertetem a
pályázati rendszerünket és ennek beadási módját.
Ugyanez vonatkozik a nem lakás céljára történő bérleti igény esetén is.

‐ A kellemes tevékenységeim közé tartozik a sporttanácsnoki munkám Az
utóbbi években nagyon szép gyarapodást láthatunk a Sport Intézményeink
mennyiségében és minőségében egyaránt. Ez évben nyitottuk meg a
Kulcsár utcai Fitt‐parkot, fejlesztettük tovább a Duna partot.
Öröm látni, az ESMTK szakosztályainak működését. Birkózó Szakosztályunk
„finoman szólva is” dübörög. Uszodánk napi 8-900 fő óvódás, iskolás gyermek
sportolni vágyó felnőttet fogad. Vezetői szerint lehetne ez több is, ez csupán
öltözőbővítés, és 1db külső medence építés függvénye, ehhez a hely adott
Zodony utca pályáin a Labdarúgó Szakosztály 180 fős utánpótlás képzése
folyik.
Magam részéről a sportolni kívánó fiatalokat ide irányítom.

Mindent elkövet Önkormányzatunk, hogy ez a fejlődés a jövőben is töretlen
legyen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati Javaslat: beszámoló elfogadása.
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