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Organikus káosz
Lokalitás és fenntarthatóság Pesterzsébeten

Organikus káosz - Mach
Péter blogja
"Legelemibb célunk rácáfolni arra a
mélyen rögzült tévhitre, amely szerint
ép eszű és erkölcsű embernek nem
szabad politizálásra adnia a fejét.
Akkor mondhatjuk magunkat
sikeresnek, ha közéleti
szereplésünkkel hozzájárulunk ahhoz,
hogy az állampolgárok visszanyerjék
hitüket az elvhű, polgárbarát,
közérdeket szolgáló, tisztességes
politika lehetőségében." Mit tehet egy
lokálpatrióta, zöld politikus egy
fővárosi peremkerületben? Miként
alakulhat át Pesterzsébet egy
élhetőbb és szerethetőbb kerületté az
itt élő környezettudatos polgárok
összefogásával? Erre keresem a
választ és természetesen beszámolok
az önkormányzati üléseken
történtekről, az általam képviselt és
felvállalt ügyekről, akciókról, a
mindennapi élményekről, munkáról.

Kövess minket a
Facebookon!

Tovább a Facebook-ra

Blogajánló
Dr. Erőss Gábor - új, bal, zöld
Bevezetés a SzáMisztika világába
Kettős Mérce
Varánusz
Átalakuló Duna-part
Átláthatóságért - magyar wikileaks

Párbeszéd
Magyarországért,
Pesterzsébetért

Scheiring Gábor blogja
Dr. Erőss Gábor - új, bal, zöld

Tiszta szívvel, tiszta kézzel, tiszta fejjel - 2017
2017.12.11. 01:30 Mach Péter

Eltelt egy újabb év, ilyenkor decemberben illik beszámolni a
munkánkról, számvetést készíteni, bemutatni jövő évi
terveinket. Ezért javasoltam már 2013 tavaszán, hogy
Pesterzsébet képviselői évente számoljanak be
tevékenységükről, körzetükben végzett munkájukról,
megvalósuló kezdeményezéseikről, programjaikról s ehhez
biztosítson felületet Pesterzsébet Önkormányzata központi
honlapján. A jogi és az oktatási bizottság 2015 őszi
döntéseinek, munkájának köszönhetően ez végre megvalósult.
Így idén is letölthető a pesterzsebet.hu oldalról is a
beszámolóm.

Az év egyik fontos döntése volt, hogy lokálpatrióta, zöld politikusként csatlakoztam
a Megújuló Pesterzsébet frakció tagjaihoz, hogy velük együtt, pártpolitikától
függetlenül képviseljem Pesterzsébeten a változást, és közösen dolgozzunk egy
fenntartható, élhetőbb Pesterzsébetért. S hogy együtt teremtsünk új értékeket: az
együttműködést, a párbeszédet, a közös munkát, a különböző társadalmi értékek
szintézisét.

410

Ezen az oldalon sütiket használunk.
A böngészéssel ezt elfogadod. További információk
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Jávor Benedek blogja
Karácsony Gergely blogja
Párbeszéd Magyarországért
Szabó Rebeka blogja
Szabó Tímea blogja
Szilágyi László blogja
Dorosz Dávid blogja

Keresés

Címkék
Ábrahám Géza (4) adó (3) adósság
(4) ajánlószelvény (3) akadálymentes
(7) akadálymentesítés (6) alkotmány
(4) aradi vértanúk (3) aszfaltrajz (3)
Átalakuló Duna-part (3) átláthatóság
(5) átlátható gazdálkodás (5) Bánó
Miklós (5) Baross-Topánka (3)
beszámoló (6) BKK (4) BKV (4)
bölcsőde (5) bolhapiac (3) budapest
(26) Budapest (3) bűnmegelőzés (6)
bűz (4) bűzszennyezés (3) Címkék
(5) civil (3) csaszny márton (4) dél-
pesti kórház (3) demokrácia (12)
diktatúra (3) DK (3) Dr. Vas Imre (6)
Dr Vas Imre (4) Duna (4) Duna-part
(19) einstand (3) esélyegyenlőség
(16) ESMTK (10) fakivágás (6)
Felcsút (4) Ferencváros (5) FIDESZ
(31) fidesz (44) FKF Zrt. (4) foci (6)
fogadóóra (5) Földesi Gyula (26)
földesi gyula (15) fórum (4) futópálya
(4) hajléktalan (6) Hiller István (3)
hulladék (4) hulladékkezelés (5)
időközi választás (3) Illatos út (12)
illegális hulladéklerakó (3) ingatlan
(3) iskola (4) Jahn Ferenc (4)
játszótér (5) JOBBIK (5) Juhász
Lajosné (3) Kaiser György (4)
kampány (8) képviselő (6) kerékpár
(6) Kiserdő (3) kiserdő (4)
költségvetés (33) környezet (3)
környezetvédelem (54) korrupció (9)
Kosuti (5) kosuti (4) közélet (3)
közétkeztetés (8) közlekedés (5)
közösség (3) közösségi kert (8)
közösségi közlekedés (3) közösségi
rendőrség (4) közösségi tervezés
(20) kutya (3) kutyafuttató (4)
lakossági fórum (3) lehet más a
politika (89) lmp (67) LMP (8)
lomizás (3) Mach Péter (46) mach
péter (74) Madarak és fák napja (3)
magánnyugdíjpénztár (3) máltai (3)
média (3) mediáció (3) Mediterrán-
lakópark (16) megszorítás (3) mszp
(5) MSZP (5) munka (3)
munkanélküliség (4) mutyi (3) nagy
tibor (4) napirend (16) Nőnap (4)
önkormányzat (104) önkormányzati
választás (3) orbán (4) Orbán Viktor
(14) orbán viktor (5) óvoda (5) Paks
(4) pályázat (4) Párbeszéd
Magyarországért (9) parlagfű (6) párt
(5) pavilonsor (5) Pensio (3)
Pesterzsébet (39) pesterzsébet (132)
petíció (4) polgármester (6)
polgárőrség (3) politika (60) program
(10) rendezvény (4) részvétel (7)
részvételi demokrácia (22) részvételi

Munkámról folyamatosan, havi rendszerességgel blogomon számolok be, ezért az éves
beszámolóm is ezekre az írásokra épít, számos eleméhez csatoltam olyan linket, amelyre
kattintva az adott javaslatról, ügyről hosszabb írást is olvashat.

Mach Péter
önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
elnöke
a Gazdasági Bizottság, illetve a Jogi és Közbiztonsági bizottság tagja
2. egyéni választókerület (Mediterrán lakópark- Pesterzsébeti
lakótelep- Gubacsi lakótelep) képviselője
e-mail: mach.peter@parbeszedmagyarorszagert.hu
Blog: http://machpeter.blog.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/machpeter.oldala/
Vagyonnyilatkozataim és képviselői beszámolóim innen letölthetőek.  

A beszámolót idén három részre tagoltam:

1. Néhány területet külön kiemeltem:
1. Környezetvédelem (hulladékkezelés, fáink, erdeink védelme)
2. Állatvédelem
3. Közétkeztetés
4. Közlekedés (kerékpáros, közösségi, parkolási gondok)

2. Bizottsági elnöki munkám
3. Választókörzetem ügyei, fejlesztései

Környezetvédelem

Hulladékkezelés:

Idén is három alkalommal szerveztem takarítást a Duna-parton. Az "Átalakuló Duna-
part" szervezésében civilek, dél-pesti lokálpatrióták, futók, kerékpárosok, kisgyermekes
szülők leptük el a partot egy délelőttre, és varázsoltuk élhetőbbé és tisztábbá tavasszal
és ősszel is. Meggyőződésem, hogy a saját lakóhelyünkön, személyes aktivitással
tehetünk a legtöbbet a környezetünkért. Ezért is örülök, hogy pártállástól
függetlenül elfogadták a meghívást a kerület képviselői is, akik velünk együtt
közösen vettek részt a munkában.
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költségvetés (15) rezsicsökkentés (4)
sport (5) stadion (8) szabados ákos
(20) Szabados Ákos (14) szavazás
(3) szelektív (4) szelektívszigetek (3)
szemét (15) szemétgyűjtés (6)
szociális (6) takarítás (10) tankönyv
(3) TAO (3) testület (34) testületi
ülés (36) topánka utca (4) trafik (4)
trafikmutyi (3) transzparencia (3)
tüntetés (4) uszoda (5) üvegzseb (3)
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Meggyőződésem, hogy a Budapesten bevezetett kerületre bontott évenkénti
lomtalanítás rendszere kényelmetlen, és hetekre csatatérré változtatja a
kerületek bizonyos részeit. Természetesen túlélhető, sőt az erősebb lakóközösségek, a
lakók együttműködésének köszönhetően jelentősen csökkenthetik a problémákat. A
rendvédelmi osztály, a rendőrség és a polgárőrség pedig közös járőrözésekkel, a
bejelentések utáni gyors és hatékony helyszíni intézkedéseivel segítheti a
zökkenőmentesebb lomtalanítást. Állítólag a cselekvő politikus nemcsak dumál, hanem
beleugrik a közepébe, úgyhogy illett egy éjszakát a lomisok között töltenem.
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Ha a helyi közösségek nem ismerik részleteiben a fejlesztések, változtatások indítékait és
céljait, akkor kevésbé érzik magukénak és nem válik természetessé, hogy a létrejövő köz
és magánvagyont óvniuk és gondozniuk szükséges. Ezért is készítettünk Gémesi Emese
és Völgyesi Krisztián képviselőtársaimmal egy kérdőívet, hogy megismerjük az itt élők
véleményét, javaslatait, s hogy azok figyelembe vételével alakíthassuk át Pesterzsébet
hulladékgazdálkodását, az illegális szemét elleni harcot, parkjaink, zöld felületeink
védelmét

206-an töltötték ki a kérdőívet, ennyien válaszoltak kérdéseinkre, osztották meg
véleményük az évenkénti lomtalanításról, a szelektív hulladékgyűjtés rendszeréről. A
kérdőív fontos visszajelzés volt arról is, hogy milyennek látják a pesterzsébetiek a
lakókörnyezetükben a játszóterek, kutyafuttatók állapotát. Számomra a legfontosabb
tapasztalat volt, hogy egy hulladékudvar (a területén egy személetformáló és
újrahasználati központot is kialakítva, ahová a lakosság azokat a régi tárgyakat,
használati eszközöket vihetné, amelyek számukra már nem kellenek, ugyanakkor mások
azt még használni tudják) létesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy csökkenthető
legyen az illegális szemét a Pesterzsébeten és élhető maradhasson a kerület
lomtalanításkor is.

http://machpeter.blog.hu/2017/08/21/van-e_elet_a_foldon_a_lomizason_tul
http://machpeter.blog.hu/2017/08/21/van-e_elet_a_foldon_a_lomizason_tul
http://machpeter.blog.hu/2017/08/21/van-e_elet_a_foldon_a_lomizason_tul
http://machpeter.blog.hu/2017/08/21/van-e_elet_a_foldon_a_lomizason_tul
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/2017/09/26/epitsunk_hulladekudvart_komplex_ujrahasznosito_kozpontot_pesterzsebet_es_soroksar_hataran
http://machpeter.blog.hu/media/skins/colors_of_web_2_1_masolat/#gallery-1512947777_2


Tiszta szívvel, tiszta kézzel, tiszta fejjel - 2017 - Organikus káosz

http://machpeter.blog.hu/2017/12/11/ok_lopnak_en_dolgozom_kepviseloi_beszamolo[2017.12.11. 16:30:33]

A felmérés alapján a Megújuló Pesterzsébet frakció tagjai megkezdték az illegális
szemét elleni harcot, javaslatokat készítettek parkjaink, zöld felületeink védelméért. Mi
betartjuk, amit ígértünk: már idén nő a közterület-felügyelők létszáma, 16 új
kamerával bővül a térfigyelő kamerarendszer és a Környezetvédelmi Bizottság megkezdte
a kerület összes szelektív szigetének bejárását.

A novemberi testületi ülésen már döntések is születtek:

2 fővel megemelték a közterület-felügyelők létszámát,
A BRFK XX.-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságon üzemeltetett térfigyelő
kamerarendszert 8 kamerával bővítik, valamint elvégzik további 29 kamera
korszerűsítését.
A Rendvédelmi Osztály technikai fejlesztésének keretén belül, a meglévő 4 mobil
térfigyelő kamerát további 8 db napelemes mobil térfigyelő kamerával bővítik.

Ráadásul frakciónk módosító indítványának köszönhetően jövő májusban
áttekintjük a változtatások hatásait és annak figyelembe vételével dönthetünk a
további fejlesztésekről.

Novemberben pedig a szelektív szigetek problémáinak kezelését is megkezdték a
képviselők. Kérdőívünk kitöltői szerint Pesterzsébeten a többség szelektíven gyűjti a
szemetet, környezetének állapotával azonban senki sem elégedett.  A többség ugyan
megtartaná őket, de körbekeríttetné, bekamerázná, gyakrabban takaríttatná a
környezetét, néhányan a Nyugat-Európában divatos műszaki cikkes, elemes konténerrel
is kiegészítenék.

Szeptemberben a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként
megígértem, a beérkezett véleményeket javaslatokat fokozatosan beépítjük az
elkövetkező hónapokban a munkánkba, így végigjárjuk az összes problémás szigetet,
s mindegyik esetben külön keresünk megoldást a problémára (áthelyezés, körbekerítés
vagy egyéb védelem, zöldfelület rendezése vagy végső esetben a megszüntetés).

Az ígéret szép szó: október közepén bizottságunk 6 szelektív szigetet járt be és mérte fel
az állapotokat, kérte be az FKF Zrt. véleményét, illetve kérte meg a körzetek képviselőit,
hogy mérjék fel a lakossági igényeket, majd novemberben döntést is hozott a
bizottság. A Mediterrán lakóparkban és a Gubacsi lakótelep Zodony utcához közeli részén
végzett felmérés eredményei itt olvashatóak. Januárban újabb 3 szigetnél tartunk
bejárást.

Zöldfelületeink, fáink, erdeink:

Idén immár másodszor hirdette meg Pesterzsébet Önkormányzatának
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Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága - ezzel is színesítve a kerület
Madarak és Fák Napi rendezvényeit - környezetszépítő versenyét.

Ha fontos a környezetünk és teszünk is érte, akkor arra az egész kerület
büszke lehet. Közös érdekünk a járdáink, parkjaink, kertjeink és udvaraink
tisztántartása.  Az egész kerületnek fontos a növényzet védelme,
komposztálók használata, a szelektív hulladékgyűjtés, a konyhai kiskertek,
veteményesek létesítése. Pesterzsébet attól lesz szebb és élhetőbb ha
kertjei, parkjai, sziklakertjei sokszínűek, és gondozottak. Akkor kelünk
reggel dalos madarak hangjára ha nem hanyagoljuk el gondozásukat, ha madáretetőket,
odúkat telepítünk.

Ráadásul Gémesi Emese képviselőtársammal közös javaslatunkra idén nyáron egy új
közösségépítő versenyt is elindítottunk kutyásoknak, szülőknek, nagyszülőknek. A szülői,
vagy kutyatulajdonos közösségek „örökbe fogadhattak” egy-egy kerületi játszóteret,
kutyafuttatót. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt igazolják, hogy ahol erősebb szülői
vagy kutyás közösségek alakulnak ki ott a játszóterek, kutyafuttatók állapota jobb,
ritkább a szándékos rongálás és kevesebb a szemét.

Most szeptemberben pedig a bizottság három pályázót díjazott:

a Mátyás király téri nagy csapat
a FÁNIKA
és a Vasútállomási kutyafuttató közösségeit.

Három Kiserdő (a pesterzsébeti, a soroksári és a ferencvárosi) is komoly védelemre
szorult idén.

Csaszny Márton képviselőtársammal közös kezdeményezésünknek és akciómnak
köszönhetően a soroksári önkormányzat tavaly, 4 év után felszámolta a Lenke - Bólyai
utca sarkánál az illegális veszélyes hulladéklerakót. Sajnos azóta kiderült a talaj is
szennyezett a felszámolt soroksári vegyibomba lerakó környezetében, így a
szomszédos erdősávban is! Idén a szükséges kármentesítő intézkedések
megtételéért dolgoztunk a felszámolt illegális veszélyes hulladéklerakó
környezetében mért talajszennyezés miatt.
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Szeptemberi ülésén Pesterzsébet képviselő-testület egyhangúlag megerősítette azon
döntését, hogy nem támogatja a Szabadköz – Alsóhatár út – Vasút sor – Kéreg u.
útvonaltelepülésszerkezeti jelentőségű gyűjtőúttá tervezett kialakítását. Nem hagyjuk
bántani a Kiserdőt, a kockás siklót, a vöröshasú unkát, a dunai tarajos gőtét, a
zöld küllőt, a szürke gémeket, a barátposzátát, a tövisszúró gébicset, az erdei
pityert. Nem adjuk a Szánkózó-dombunkat, a családi házaink előkertjét. Nemet
mondunk a zajszennyezésre.

A terület kiemelten alkalmas rekreációs, oktatási és nevelési célok betöltésére egyaránt,
ráadásul Tóth Marietta természetfotós és a Madártani Egyesület kezdeményezésére
folyamatban van helyi védetté nyilvánítása is. Akit érdekel a Kiserdő élővilága
ezen a linken nézelődhet.

Határ úti kiserdő: részt vettem egy kispesti fórumon, ahol elmondtam, bár
pesterzsébetiként komoly problémának tartom a Határ út áteresztőképességét, a
ferencvárosi kiserdő és az ott élők életminőségének, levegőjének védelmét előrébb
valónak gondolom. Az akkori fórumon felmerült, hogy ez a probléma kerületeken átívelő,
így az ügyben azóta három kerület (a X., XIX. és a XX. kerület) zöld képviselői közösen
dolgozna
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Az év végén mindig a közműszolgáltatók facsonkításai kerülnek elő akut problémaként.
Ilyenkor joggal merül fel, hogy kapjanak a többi közműével azonos jogokat a fák és a
fasorok is, majd év elejére alább hagy a lelkesedés. Sajnos ma a kormányrendelet úgy
szól, hogy a fa által okozott károkért a kezelő felel, amivel sikerült közellenséggé tenni a
fákat, mind a közműcégek, mind a parkokat, közterületeket kezelők szemében. Emiatt
egyre gyakoribb, hogy a gallyazás nem a fák ápolásának céljával történik, hanem a
másik közmű védelmében (űrszelvény biztosítása). Vagyis nem arra figyelnek, hogy a
fának mi volna jó, hanem arra, hogy minél messzebb legyen a vezetéktől és minél
később kelljen legközelebb arra járni, minél csököttebbre visszavágott csonkok legyenek
a területen. Ráadásul a nem szakszerű gallyazásnál (csonkítás, ifjítás), előfordul, hogy a
kéreg szakad, a metszlap sérül és nincs sebkezelve. Ennek következtében a seb
bekorhad idővel és veszélyessé válik a fa. Visszavágásnál persze az ezt jól tűrő fák ismét
kihajtanak, de ezek a hajtások nem szervesülnek olyan jól a fa koronarendszerébe, mint
az organikus ágak, ezek sokkal törékenyebbek.

Ezért a szakszerűtlen metszéseknél, csonklásoknál a fa értéke mind esztétikai, mind
ökológiai szempontból erősen csökken. Javaslatomra januárban megvizsgáljuk az idei
metszések hatásait, az azzal kapcsolatos panaszokat, annak költségvetési vonzatát
mennyibe kerülne átvállalni a közműszolgáltatóktól a feladatot, milyen szabályozásokkal
védhetjük meg fáink lombkoronáját (legyen-e a csonkolás is pótlásköteles).

Állatvédelem:
A Megújuló Pesterzsébet frakció tagjai úgy érezték, ideje az állattartás területén is a
megújulásnak Pesterzsébeten. Felmérést készítettünk, hogy Önök hogyan látják a
jelenlegi kutyás „életet”. Kérdeztünk a kutyafuttatók állapotáról, a meglévő esetleges
feszültségekről, problémákról, illetve hogy milyen irányba látják célszerűnek a további
fejlődést, s legfőképp, hogy mi az, amiben leginkább tudnánk segíteni.

A kérdőívre érkezett válaszok alapján már idén két javaslattal állat elő a frakciónk:
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Egyrészt Völgyesi Krisztián képviselőtársam kezdeményezésére,
képviselőtársaimmal (kiegészülve Nagy Lászlónéval) azt javasoltuk, hogy kísérleti
jelleggel jelöljünk ki két szabad kutyafuttatót a kerületben, ami közül az egyik a

Kiserdő melletti Vasút soron, a Kakasdomb mellett helyezkedne el, nagyjából 3600 m2-
es területen, a másik pedig később, valahol a Pesterzsébeti lakótelep területén, vagy
annak közvetlen környezetében kerülne kijelölésre.

Terveink szerint a két futtató – megfelelő előkészítés (padok, fedeles szemetesek
kihelyezése, vadászkerítés telepítése) után – május 1-jéig kerülnének átadásra, és a
lakossági visszajelzések összegyűjtése és kiértékelése után, a szeptemberi ülésen kerülne
újra a képviselő-testület elé felülvizsgálat céljából. Erre az ülésre kérjük a Hivatalt, hogy
gyűjtse össze azokat a helyeket, ahol van alkalmas terület és igény további
kutyafuttatók kijelölésére. A képviselőtestület a javaslatot decemberben elfogadta.

Másrészt Fekete Katalinnal közös javaslatunkra még az idén megvásárol egy
chipleolvasót az Önkormányzat, s jövőre némi bürokratikus hercehurca után be is
üzemeli azt a Rendvédelmi Osztály telephelyén. Több pesterzsébeti állatvédő keresett
meg minket, hogy sokan segítenének (a többségük teszi persze ettől függetlenül is évek
óta) egy-egy gazdátlan kutya hazajuttatásában, de a kóborállatok állatorvosi azonosítása
az állatbarátoknak nehézséget jelent, az esti órákban szinte megvalósíthatatlan
Pesterzsébeten. Éjjel az állatorvosok, akik bevett módon chipet olvasnak, már nem
elérhetőek, ellenben a csavargó állatok jelentős részét nyitvatartási időn kívül találják az
állatvédők. Úgy gondoljuk, hogy azoknak az áldozatos munkáját, akik saját
szabadidejüket ingyen szánják az elesettek megsegítésére - legyen az
esetünkben állat -, kötelességünk segíteni
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A chipleolvasó beszerzése persze egyrészt segíti a a kerületi állatvédők munkáját,
másrészt a felelős kutyatartás szabályainak betartatását is meglendítheti. A kérdőívre
adott válaszok ugyanis a kutyatartás feltételeinek javításának kérése mellett (több és
nagyobb, tisztán tartott kutyafuttatók, kutyakukák) a hatékonyabb ellenőrzést is fontos
szempontnak mutatták.

Menza:
A vakáció alatt Pesterzsébeten is ehető és finom volt a menza (mintha eddig csak a
hangos gyerekzsivaj zavarta volna a szakácsokat), de pénteken becsöngettek, a NER
megrázta magát és helyreállt a rend: ismét rosszabb ételt ehettek a Dél-pesten élő
gyerekek a belvárosban élőknél. A nyári szünet egy dolgot bebizonyított: létezik olyan,
hogy ehető menza. A reformkonyha és az egészséges étel is lehet finom és tápláló,
sőt a Pensió Kft is képes azt megfőzni, csak akarnia kell.

Egyet ígérhetek, amíg a Pensio Kft, nem hajlandó ugyanolyan ételt főzni és kiszállítani a
Pesterzsébeten tanuló gyermekeinknek, mint a belső kerületben élő szerencsésebbeknek,
addig mindent megteszek, hogy távozzanak a kerületből.

Október végén be is zárt a hírhedt Ady konyha, így végre a kispestivel azonos minőségű
ételhez juthatnak a pesterzsébeti gyerekek is. Üröm az örömben, hogy ez 2018-tól 10%-
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os áremeléssel is jár, ami 40-50 Ft többletköltséget jelenthet a szülőknek ételadagonként
és 82 milliót az Önkormányzatnak. 

November végén a kerület összes közétkeztetési szerződésébe betekintést kértem,
átnyálaztam 3 hatalmas doboznyi ügyiratot és kiderítettem a kerületi főzőkonyha
bezárásával a szolgáltató szerződést szegett, ugyanis a megállapodás szerint a növekvő
létszám hiányt, szervezési hiányosságokat és rossz minőséget nem konyhabezárással
kellett volna orvosolnia, a szerződésben foglaltak szerint ugyanis azt működtetnie kellett
volna, ezért jövőre a szerződés felülvizsgálatát kezdeményezem.

Közlekedés:
A Budapest-Belgrád vasútvonal kínai fejlesztése lesz Dél-Pest legnagyobb
közlekedési fejlesztése ebben az évtizedben.  A terv kínai áruk dömpingjét segíteni
az európai piacra, a görögországi pireuszi kikötőből Nyugat-Európába.  A hatalmas
zajterhelés mellett, persze ennek köszönhetően a 150-es vonalon közlekedő elővárosi
vasútvonal a térség egyik fontos közösségi közlekedési vonalává fejlődhetne, de sajnos
egyelőre úgy tűnik nem fog.

Mi tehetnek az itt élők ebben a helyzetben? Próbáljuk meg kihozni a helyzetből a
legtöbbet:

El kell érnünk, hogy a Budapest- Kunszentmiklós-Tass menetrend szerinti,
ingázókat szállító elővárosi vasútvonal a mostani Kőbánya-Kispest
végállomás helyett a Keleti Pályaudvarra érkezzen.
El kell érnünk, hogy az M3-as metró felújításakor sűrűbben járjanak.
El kell érnünk, hogy mind a vasúti híd felújításakor, mind a vasútvonal
bővítésekor biztosítsák a lakott területek zajvédelmét.

Javaslatomra tavaly a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a MÁV illetékes szerveivel
és a fővárossal, hogy a Budapest- Kunszentmiklós-Tass menetrend szerinti, ingázókat
szállító elővárosi vasútvonal a mostani Kőbánya-Kispest végállomás helyett a Keleti
Pályaudvarra érkezzen, az ügy sikeres kezelése esetén pedig járjon el a hivatal a BKK
felé a 119-es busz vasúti menetrendhez való igazításával kapcsolatban. Sajnos a MÁV
nem volt nyitott a kezdeményezésre és elutasította a kérést, azonban hivatalos
tájékoztatások alapján idén az M3-as metró déli szakaszának felújításakor
lehetőség nyílhat rá. Ezért készítettem egy újabb javaslatot a Közlekedő Tömeg
szakértőinek segítségével, melyet a képviselő-testület elfogadott, így azt a polgármester
úr továbbította a BKK felé.
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Végre Pesterzsébeten is megjelennek az első elektromos gépjárműtöltő-
állomások közintézményeink, bevásárlóközpontjaink közelében. "Jövőnk a
környezettudatos közlekedési módokban is rejlik, elsősorban a közösségi közlekedés
fejlesztése, továbbá a fosszilis alapú egyéni közlekedés (benzines autók) visszaszorulása
mellett az elektromos autók terjedése a jó irány."- ahogy V. Naszályi Márta
képviselőtársam fogalmazott.

Javaslatomra a töltők telepítésénél a műszaki feltételek biztosítása mellett a
kerület 3 szempontot vett figyelembe:

Könnyen megközelíthető és megtalálható legyen, hiszen nem csak az ott lakók
használják.
A kerület szempontjából hasznos, ha közintézményeink, nagyobb szolgáltató
egységeink (piac, sportcentrum, Polgármesteri Hivatal…) mellett helyezkednek el,
növelve azok népszerűségét, ismertségét, forgalmát.  Ráadásul ez winwin szituáció,
hiszen a gyorstöltők szerepe is ezt indokolja (bemegyek ügyet intézni, vásárolni és
közben töltöm az autóm).
Ne okozzon parkolási gondokat az adott közösségben.

Emiatt idén 4 helyszínen támogatta és járult hozzá telepítésükhöz a képviselő-
testület:

Topánka utca
Orsolya utca
Bíró Mihály utca
Vörösmarty utca

http://machpeter.blog.hu/2017/09/15/karacsonyra_megerkezhetnek_az_elektromos_gepjarmutoltok_pesterzsebetre_is
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A testületi vita során javaslatomnak köszönhetően újragondolásra, új helyszín
kijelölésére visszatartotta és nem adott rá engedélyt azoknak a helyszíneknek,
ahol komoly parkolási gondot jelentett volna telepítésük. Ezeken a helyszíneken
lakossági felmérés és gondos tervezés, esetleg parkolóbővítés előzi meg majd az
esetleges telepítést.

Kerékpáros közlekedés:

Pesterzsébet Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzattal közösen pályázatot nyert a XX.
kerület kerékpáros közlekedésének fejlesztésére. Innen letölthető a VEKOP 5.3.1-15-
2016-0004 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú pályázaton
belül elkészült Kerékpárforgalmi Hálózati Terv.

A most elkészült Kerékpáros Hálózati Terv tartalmazza a kerületen belüli tervezési terület
lehatárolását, a meglévő és tervezett kerékpárutakat és kerékpársávokat, a fejleszteni
kívánt útvonalakat, valamint a fejlesztés ütemezését. Érdemes tehát bogarászni, én is
fogok majd egy hosszabb írást, elemzést közzétenni a projektről.

Íme itt olvasható. A terv egyik fontos eleme, a Pesterzsébet fő tengelyét alkotó Kossuth
Lajos utca sétálóutcai szakasza, amelyen jelenleg kerékpárral nem lehet közlekedni.
A Magyar Kerékpáros Klub a Kosuti megnyitását javasolta a kerékpáros átmenő
forgalom számára. A kerületi, az egyeztetésen részt vevő és helyi ismerettel
rendelkező „kerékpáros” képviselők azonban ezt ebben a formában ellenezték és
az átmenő forgalom korlátlan beengedése helyett, alternatív útvonalak
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biztosítását és a keresztirányú közlekedés megoldását, illetve fontos épületek
(ügyeletes gyógyszertár, Polgármesteri Hivatal…) megközelítésének biztosítását
támogatták.

Ebben az esetben is kérdőíveztem egy kicsit.  A felmérés a kerékpárosokat és a
kerékpárt nem használókat is megszólította (a válaszadók több mint 40%-át ők adják),
külön elemezhető egy nyitott játszótér közelsége miatt a szülők, nagyszülők véleménye,
illetve 4% alatti a nem kerületben élők száma a kitöltők között. A testület pedig a
felmérés alapján hozta meg döntését.

Pesterzsébet képviselőtestülete elfogadta javaslatomat és teljesítette a pesterzsébeti
kerékpárosok és futók kéréseit, így az összes kerékpárosok és futók által használt közkút
megmarad!

Bizottsági munka
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként büszke vagyok arra, hogy
egyetlen szakbizottsága vagyunk a testületnek, mely munkaidő után tartja üléseit, így
minden, a közügyek iránt érdeklődő lakó, szakmai szervezeti képviselő, civil aktivista el
tud jönni, részt tud venni az egyeztetéseken, pedig ülésenként 30-40 előterjesztést
tárgyalunk. Fontos előrelépésnek tartom, hogy számos esetben veszünk részt
bejárásokon, helyszíni egyeztetéseken (Kiserdő védelme, Határ út fejlesztése, szelektív
szigetek, passzívházak, környezettudatosan épített, korszerű energiatakarékos bérlakások
megtekintése…)
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A legtöbb önálló hatáskörben tárgyalt napirenddel rendelkezünk. Javaslatomra idén is
számos napirendet, beszámolót, tájékoztatót tárgyalt végig a bizottság (a teljesség
igénye nélkül):

Foglalkoztunk a Kiserdő védetté nyilvánítási folyamatával, fejlesztési lehetőségeivel, a
Duna-part, a Kosuti és a Helsinki út 26. szolgáltatóház fejlesztési lehetőségeivel.
Tájékoztató Pesterzsébet kerékpáros közlekedéséről, fejlesztési lehetőségeiről. 
Tájékozódtunk a kerület akadálymentesítéséről, a térinformatika szerepéről az
akadálymentesítésben. Számos előterjesztést, fejlesztési lehetőséget végigtárgyaltunk
Pesterzsébet közlekedéséről, kötöttpályás fejlesztési lehetőségeiről, a Galváni-híd
építésének és a vasúti, HÉV és villamos fejlesztések irányairól. Idén végigelemeztük a
kerületi kutyafuttatók, játszóterek fejlesztési lehetőségeit, bekértük az összes
állapotfelmérését. Foglalkoztunk a kerületi illegális hulladék elleni küzdelem
eszközrendszerével, a kamerarendszerrel, a Városrendészeti Osztály és a Polgárőrség
szerepével a környezetvédelem területén (helyszíni bejárás). Idén is kiírtuk a Madarak és
Fák Napi Pályázatot, sőt egy új pályázatot is elindítottunk „Fogadd örökbe a játszótered,
kutyafuttatód!” címmel. 

Munka a választókörzetemben:
Választókörzetem két, egymástól kissé elkülönülő terület összekapcsolásából született: a
Duna-part, a Mediterrán lakópark és a Gubacsi lakótelep széle mellett a Pesterzsébet
lakótelep egy részének ügyei, fejlesztései is hozzám tartoznak. Így a körzetemet érinti
számos, a városfejlesztési és környezetvédelmi területet érintő beszámolómban bővebben
ismertetett ügy is, néhány kisebb ügyről, további fejlesztésekről az alábbiakban
szeretnék beszámolni:

Az idei év talán legfontosabb eredménye volt, hogy még
tavaly sikerült meggyőznem képviselőtársaimat, és a
hivatal oktatási osztályának érthetetlen ellenállását
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leküzdve megmentettük a Nyitnikék Óvoda Békaporonty
tagóvodáját a leépítéstől és fokozatos elsorvasztásától. Ez
2017-ben már érezhető volt a tagóvoda működésén,
ráadásul a szülők számos fejlesztést indítottak el az
intézményben.

Végre megkezdődött a parkolófejlesztés a Gubacsi
lakótelepen is, első körben a Tergenye utcában létesültek
új parkolóhelyek, de jövőre a lakókkal egyeztetve újabb
fejlesztéseket szeretnénk Somodi Klára
képviselőtársammal indítani.

Átadtuk a körzetem szélén a felújított Kalózos játszóteret. Fájdalmas volt a búcsú a
vonatos játszótértől, s egyben öröm az új, modern és nagyobb kalózos játszótér. Szép
emlékek fűztek a vonatoshoz, az éppen totyogó fiaim kedvenc játszótere volt, s bár mára
kinőttük, azóta is szívesen gondolunk rá, s persze kissé elfogultan, de különösen büszkék
voltunk a fiúkkal annak megálmodójára. Szeptemberben kicsit másként, vonat helyett
hajóval de újra megnyitott a Kosuti játszótere.
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A szokásos képviselői munka során végzett (kátyúzás, járdajavítás,
játszótérkarbantartás, balesetveszélyes játszóterek rendbetétele, kerti csap javítása, hogy
legyen víz a vizes játszótéren, illetve az illegális hulladék és a forgalmat akadályozó
parkolási gondok elleni sziszifuszi küzdelem) munka mellett néhány komolyabb ügy:
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A lakókkal összefogva sikerült megállapodnunk a Zodony utcai sportcentrumban fellépő
cirkusz szervezőivel, hogy megoldják a parkolási problémákat és a sátor kialakításánál és
a rendezvények szervezésénél is figyeljenek a zajvédelemre.

Nem épül fedett vizistadion a Duna-parton, nemet mondott ugyanis Pesterzsébet
képviselő-testülete a Mediterrán lakópark mellé tervezett bódévárosra és óriáslelátóra. A
képviselőtestület javaslatomra felfüggesztette a tulajdonosi hozzájárulását és
megkérte az ESMTK-t térjen vissza a megállapodás szerint kültéri medence
koncepciójához: ne vizistadiont, hanem az erzsébeti úszókat igényeit kiszolgáló
medencét építsen Pesterzsébeten!

Október 20-án felmérést készítettem a Mediterrán lakópark szélén elhelyezkedő szelektív
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szigetekkel kapcsolatos lakossági igényekről. A kérdőívet 88 lakó töltötte ki, 96%-uk a
lakóparkban, 4%-uk pedig a Gubacsi-lakótelepen a Zodony utcai sziget környezetében
lakik.

A novemberi bizottsági ülésen, a felmérések alapján az alábbi javaslatot tettem,
amit a bizottság el is fogadott:

1. A Duna-parton található szelektív sziget ideiglenes megszüntetést javasoltam,
hogy a két most épülő társasház átadása után az ott lakókkal egyeztetve
keressük meg a helyét a házak környezetében a Vízisport utcában.

2. A Baba park melletti szelektív sziget esetében javasoltam:
1. a Zodony utcában a konténerek körbekerítését úgy, hogy ne

zavarja a sarkon kilátást.
2. a sziget közelébe mobilkamera telepítését.

Három, a körzetet érintő ügyben azonban sajnos nem sikerült eredményt
elérnem:

A MÁV nem támogatta, hogy vonattal is bejussunk a Duna-partról a belvárosba és tartja
magát ahhoz a szakmailag védhetetlen, a személygépjárműforgalmat növelő
állásponthoz, hogy a dél-pesti ingázóknak nem szükséges bejutni a városba, elég
Kőbánya-Kispestre. A szennyvíztisztító melletti véderdő átsorolását nem sikerült
megakadályoznom (egyedül maradtam, aki fontosnak tartotta, hogy megvédjük a
Mediterrán lakóparkban és a Gubacsi lakótelepen élőket a bűzszennyezéstől) és az új
élőfüves focipálya építéséhez csatlakozó futókör építését és a szükséges parkolóbővítést
sem sikerült elérnem. De nem adom fel: jövőre újra nekifutok, hogy a Duna-parton vagy
a Zodony utcai sportcentrumban futópálya létesüljön.

Jövő évi terveim:
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