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Nemesné Németh Judit 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

települési képviselő 
1201 Budapest, Kossuth tér 1. , Tel: 06-20-97-29-789 

Nemes.Laszlo@pesterzsebet.hu 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Nemesné Németh Judit önkormányzati képviselő 

a 2019. évi munkájáról 
 

 
Miután 2019. október 13-án önkormányzati választás volt, ezért a beszámolóm tartalmazza a 

2014-2019 önkormányzati ciklusban (a 2019. évben) végzett tevékenységemet, valamit a 

2019-2024 önkormányzati ciklus idei tevékenységeit is. 

 

A 2019. év valamennyi Képviselő-testületi ülésén és a Közmeghallgatáson is részt vettem.  

 

Az előterjesztések megvizsgálása után, képviselőtársaimmal minden ülés előtt több 

alkalommal egyeztetést tartottunk a közös álláspont kialakítása érdekében.  

 

 

 

A 2014-2019. ciklusban 

 

Fontos tisztségem, hogy a Képviselő-testület 2014-ben Közlekedési tanácsnoknak 

választott. 

A munkám nagy részét a közlekedéssel kapcsolatos problémák rendezése tette ki. 

 

A 2014-2019. ciklusban a Képviselő-testület három bizottságában dolgoztam:  

- a Szociális Bizottságban,  

- az Egészségügyi- és Sport Bizottságban (itt alelnöki tisztséget töltöttem be) és  

- a Pénzügyi Bizottság munkájában is tevékenykedtem. 

 

A KEF (Kábítószer Egyeztető Fórumnak) a Képviselő-testület által delegált tagja vagyok.  

 

A Lajtha László Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi tanácsába delegált engem 

a Képviselő-testület, ahol az Intézményi Tanács elnöke vagyok. 

 

 

Közlekedési tanácsnoki tevékenységem bemutatása. 

A tanácsnoki munkám nagy részét a közlekedéssel kapcsolatos problémák rendezése tette ki. 

 

A képviselőktől és a lakosságtól beérkezett  közlekedési problémákról folyamatosan 

tájékoztattam a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályát és megbeszéltük, hogy 

indokolt-e az esetleges probléma felvetés illetve mi módon lehet megvalósítani a kérést, 
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figyelembe véve a költségkihatását és az időjárási viszonyokat. Sok esetben az észrevételek, 

panaszok sajnos nem megalapozottak.  

 

Nagyon sokszor érkezett be kérés egy-egy utcában fekvőrendőr kiépítésére, mert ettől várták a 

közlekedéssel kapcsolatos gondok megoldását. Én mindig is egy egységes koncepció 

kidolgozását javasoltam az egész kerületre vonatkoztatva.  

 

A Képviselő-testületi üléseken többször kértem a Tempo 30 övezetek kialkítása folytatásának 

megvizsgálását. A Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályának tájékoztatása szerint 

e témában több Képviselő-testületi ülés előterjesztés készült. A szokásos menetrend szerint 

külső szakértők bevonásával vizsgáltatják meg a korlátozott sebességű utak kialakításának 

lehetőségét, majd készül róla szakvélemény, mely a Bizottság illetve a Képviselőtestület elé 

kerül.  

 

A fekvőrendőrök lefestése sok helyen megtörtént, bár a korábbi felfestések már kopnak. Ezen 

felül kaptam további bejelentéseket, hogy vannak még utcák, ahol sötétedés után autóval 

közlekedve nem lehet észrevenni a fekvőrendőrt. 

 

Több forgalmasabb gyalogátkelő hangsúlyos, jól látható festést kapott. Ezek kopása miatt 

ismételt felfestés szükséges majd. Tudni kell, hogy ezek a gyalogátkelőhely engedélyeztetése 

több hónapig is eltart.  

 

Többször kerestek meg állampolgárok olyan panasszal, hogy az útra benyúló, a közlekedést 

veszélyeztető növényzetet látnak, aminek levágása ismételten szükséges. Minden ilyen 

esetben jeleztem az illetékesnek, akik rendszerint rövid időn belül elhárították a problémát. 

 

A lakosság által észlelt kátyúkat, úthibákat jeleztem a Polgármesteri Hivatal 

Városgazdálkodási Osztálya felé. 

 

A Facebookon a közlekedési tanácsnoki oldalamra érkezett be a legtöbb közlekedéssel 

kapcsolatos bejelentés, panasz illetve kérés. Némelyik szorosan nem kapcsolódott a 

közlekedéshez, de igyekeztem minden esetben kielégítő választ adni az állampolgároknak a 

Hivatallal történt egyeztetés után; ilyenek például a járda javítás, a parkolók kialakítása iránti 

igények. 

 

Állandó problémaként merült fel a Tátra téri piac és a Vörösmarty utcai piac körüli parkolási 

rend vagyis a parkolóhelyek hiánya. Javasoltam parkolási korlátozás bevezetését, hogy a 

kereskedők tehergépkocsijai és személyautói ne foglalhassák el egész napra a 

parkolóhelyeket, ezáltal kiszorítva a vásárlókat.  

 

Rendszeresen részt vettem a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésein. 
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A 2019-2024. ciklusban 

 

 

A 2019. október 13-i önkormányzati választáson a 4. sz. Egyéni Választókerület 

önkormányzati képviselőjének választottak. 

 

2019. október 24. óta a Képviselő-testület három bizottságában dolgozom:  

- a Sport Bizottság elnöke vagyok, 

- tag vagyok a Szociális Bizottságban,  

- tag vagyok az Egészségügyi Bizottságban és  

- tag vagyok a Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottságban. 

 

A KEF (Kábítószer Egyeztető Fórumnak) a Képviselő-testület által delegált tagja vagyok.  

 

A Lajtha László Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi tanácsába delegált engem 

a Képviselő-testület, ahol az Intézményi Tanács elnöke vagyok. 

 

A lakosokkal való kapcsolattartásom folyamatos: a személyes találkozásokon felül a legtöbb 

megkeresést emailben, a Facebookon és telefonon kapom. Ez gyors reakciót tesz lehetővé: a 

kérdésekre rövid időn belül tudok válaszolni és a bejelentések is gyorsan eljutnak hozzám. 

 

 

Budapest, 2019. dec. 9. 

 

 

 

Nemesné Németh Judit 

Tel: 06-20-314-4240 

Nemesne.Nemeth.Judit@pesterzsebet.hu  
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