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BESZÁMOLÓ 
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a 2021. évi munkájáról 
 

 

 

 

Önkormányzati munkám két nagy tevékenységi területet ölel fel:  

 

 

A) A 2019. októberi önkormányzati választásokon a 7. sz. egyéni 

választókerületben kaptam önkormányzati képviselői mandátumot;  

 

 

B) 2019. októberben Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 

alpolgármesternek választott.  
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A) Beszámoló a képviselői munkámról: 

 

Új szelek: 

 

Ahogy a 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testületről feltételeztük, 

2021-ben is ténylegesen jó együttműködés volt a hat ellenzéki párt képviselői 

között. Ez adott alapot arra, hogy a 2021-ben is az Önkormányzat és a lakosság 

viszonyában minőségi változás történt, s már új és modern módszereket 

használtunk. 

 

Az eredeti célkitűzésem úgy szólt, hogy az Önkormányzat  

TEGEZŐ VISZONYBA szeretne kerülni a lakossággal, 

ami nem udvariatlanságot takart, hanem azt a szándékot, hogy az Önkormányzat 

vezetése (a képviselők hatásos közreműködésével) és az erzsébetiek között az 

eddiginél szorosabb, bizalmibb kapcsolat alakuljon ki, amiben a lakosok 

megismerik a döntéseket megalapozó információkat, a képviselők pedig (a 

döntések előtt) megismerik az itt élők véleményét és javaslatait. 

E cél elérésében látható eredményeket értünk el 2021-ben is. 

 

Testületi munka: 

 

2021-ben (ahogy az előző évben is) a COVID járvány miatt a Képviselő-testület 

és bizottságai kétféle üzemmódban működtek: 

 

a) A "normál" üzemmódban ezek a testületek a szokásos rend szerint tudtak 

ülésezni és döntéseket hozni. Ilyen időszak volt 2021. június 17-től 2021. év 

végéig. 

 

b) A COVID járvány miatt 2021-ben is veszélyhelyzetet hirdettek ki, ezáltal   

"A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény" 46. § (4) bekezdése alapján  

ezen időszak alatt nem hozhatott döntést az Önkormányzat Képviselő-testülete, 

sem a bizottságai, hanem helyettük a Polgármester hozhatott döntéseket.  

 

Ebben a "veszélyhelyzeti" üzemmódban működött az Önkormányzat 2021. 

évkezdettől 2021. június 11-ig. 

 

Így ezen időszakban a Képviselő-testületi és bizottsági ülésesek nem lettek 

megtartva. 

 

A veszélyhelyzet alatt is döntően a demokratikus döntéshozatal működött, ami 

azt jelentette, hogy Polgármester úr ugyanúgy elkészíttette a Képviselő-testület 

és a bizottságok számára az előterjesztéseket, mintha e testületek hozhatták 



 3.oldal (összesen 9 oldal)   

volna a döntéseket, azonban a Képviselő-testület és a bizottságok a 

döntéshozatal helyett AJÁNLÁSOKAT tettek, melyek mérlegelése után hozta 

meg Polgármester úr a döntéseit.  

 

 

Érdemes tudni, hogy mind a rendes mind a veszélyhelyzeti üzemmódban a 

Képviselő-testület és bizottságai nagyon alapos döntés előkészítéseket végzett. 

A tárgyalandó napirendi témák időben megkapott írásos előterjesztése 

ismeretében először a pártok képviselői és bizottsági tagjai alakították ki a saját 

álláspontjukat, majd a többpárti ellenzéki képviselők és bizottsági tagok 

konzultáltak egymással, minek során ütköztették az esetleges ellentétes 

véleményeket. Az ügyek döntő részében sikerült közös kompromisszumos 

álláspontra jutni, így konszenzusos döntések születhettek. Voltak azonban olyan 

esetek az év során, amikor az álláspontok annyira megoszlottak és oly távol 

álltak egymástól, hogy nem sikerült egyhangú döntésre jutni. 

 

A "normál" üzemmódban a Képviselő-testület rendeleteket alkotott és 

határozatokat hozott.  

 

Rendeletek 

A XX. kerületi Önkormányzat hatályos rendeletei (1991-től napjainkig) itt 

olvashatóak: 

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzati-

rendeletek-tara/hatalyos-onkormanyzati-rendeletek-

nyilvantartasa/Hatalyos_rendeletek.doc 

de ez csak egy cím szerinti felsorolás. 

 

Az önkormányzati rendeletek teljes szövege 2021-től a Nemzeti 

Jogszabálytárban olvashatóak: 

 https://or.njt.hu/onkorm/1:1:43:-:-:1:-:-:-/1/50  

Elérhetőek akár egyesével az egyes rendeletek is, de a módosított rendeleteknek 

a hatályos szövege olvasható. 

 

Határozatok 

A Képviselő-testület 2021. évi határozatai összegezve itt olvashatóak: 

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzati-

hatarozatok/2021/keres.docx  

 

részletesen pedig itt: 

https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/onkormanyzati-

hatarozatok-2021/  

 

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzati-rendeletek-tara/hatalyos-onkormanyzati-rendeletek-nyilvantartasa/Hatalyos_rendeletek.doc
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzati-rendeletek-tara/hatalyos-onkormanyzati-rendeletek-nyilvantartasa/Hatalyos_rendeletek.doc
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzati-rendeletek-tara/hatalyos-onkormanyzati-rendeletek-nyilvantartasa/Hatalyos_rendeletek.doc
https://or.njt.hu/onkorm/1:1:43:-:-:1:-:-:-/1/50
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzati-hatarozatok/2021/keres.docx
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzati-hatarozatok/2021/keres.docx
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/onkormanyzati-hatarozatok-2021/
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/onkormanyzati-hatarozatok-2021/
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A Polgármester úr 2021. évi (a veszélyhelyzet alatt meghozott) határozatai 

összegezve itt olvashatóak: 

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/polgarmesteri-

hatarozatok/2021/00-

keres_veszelyhelyzetben_hozott_polgarmesteri_hatarozatok.docx  

 

részletesen pedig itt: 

https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/polgarmesteri-

hatarozatok-2021/  

 

Bizottsági munka: 

 

A Képviselő-testület a jelenlegi (2019-2024) önkormányzati ciklus elején 

NYOLC bizottságot hozott létre:  

• Pénzügyi Bizottság;  

• Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság;  

• Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság;  

• Egészségügyi Bizottság;  

• Sportbizottság;  

• Gazdasági Bizottság;  

• Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság;  

• Szociális Bizottság. 

 

Én alpolgármesterként és egyben a Demokratikus Koalíció 

képviselőcsoportjának vezetőjeként részt vettem a Képviselő-testület és 

bizottságai elé kerülő előterjesztések véleményezésében. 

 

Mivel önkormányzati képviselő vagyok, így teljes szavazati joggal vettem részt 

a Képviselő-testület ülésein. 

Ezen felül részt veszek a bizottságok munkájában is, (tanácskozási joggal), mert 

alpolgármesteri tisztségem miatt nem lehetek bizottsági tag, így nem 

szavazhatok a bizottságok ülésein. De szavazati jog nélkül is rendszeresen 

elmondom a véleményemet és javaslataimat a döntéshozatalok előtt. 

 

A lakosokkal való kapcsolattartásom formái: 

- személyes találkozások 

- Facebook felületen  

- telefonon 

- emailben. 

 

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/polgarmesteri-hatarozatok/2021/00-keres_veszelyhelyzetben_hozott_polgarmesteri_hatarozatok.docx
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/polgarmesteri-hatarozatok/2021/00-keres_veszelyhelyzetben_hozott_polgarmesteri_hatarozatok.docx
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/polgarmesteri-hatarozatok/2021/00-keres_veszelyhelyzetben_hozott_polgarmesteri_hatarozatok.docx
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/polgarmesteri-hatarozatok-2021/
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/polgarmesteri-hatarozatok-2021/
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Az elektronikus kapcsolattartási forma gyors reakciót tesz lehetővé: a 

kérdésekre pár órán belül tudok válaszolni és a bejelentések is gyorsan eljutnak 

hozzám.  

 

Ez évben is nagyon sok pesterzsébeti lakos keresett meg engem személyesen, 

telefonon vagy elektronikus úton. Egyesek képviselői, mások alpolgármesteri 

munkámhoz kapcsolódóan kerestek meg. 

 

Facebook 

 

A 2016. augusztusban általam létrehozott Facebook oldal kifejezetten arra 

szolgál, hogy a képviselők közvetlenül kapcsolatban legyenek a 

pesterzsébetiekkel, tájékoztatva őket a közérdekű tudnivalókról, valamint teret 

adva panaszaiknak és javaslataiknak: 

https://www.facebook.com/PesterzsebetiKepviselokForuma/  

 

2019. novemberben Ettvel Zoltán, Fekete Katalin, Nemesné Németh Judit 

önkormányzati képviselők és Rumy Ildikó a Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottság tagja (aki a Helló pesterzsébetiek csoport motorja), 

valamint én úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy új Facebook csoportot: 

https://www.facebook.com/groups/HelloPesterzsebetiek 

Miért hoztuk létre ezt a Facebook csoportot? Azért, mert szeretnénk az 

információkat megosztani Pesterzsébet lakóival és szeretnénk látni, olvasni a 

véleményeket. Úgy gondoljuk, hogy egy Önkormányzat akkor működik jól, ha a 

lakosság is látja mi történik az „elefántcsont toronyban”. Nekünk pedig fontos, 

hogy megismerjük az itt élők gondolatait, javaslatait, véleményeit. 

 

Azt tapasztaltuk (más képviselőtársainkkal egyetemben), hogy az erzsébeti 

lakosok igénylik azt, hogy korszerű módon, az Interneten keresztül 

érhessék el az önkormányzati képviselőiket és kérdezhessék őket 

önkormányzati ügyekről. A kérések és a javaslatok is sokkal 

hatékonyabban jutnak el e módon a döntéshozókhoz. 

 

A képviselői körzetem a 7.sz. egyéni választókerület (EVK), mely a Helsinki út, 

Nagysándor József utca, Szent Imre herceg utca és Kossuth Lajos utca által 

határolt területen helyezkedik el (ki- és beszögellésekkel tarkítva). 

 

Mint a kerület egészében általában, idén 2021-ban kevesebb fejlesztés és 

karbantartás történt, mint az előző években. Ennek oka az, hogy a Kormány és 

az Országgyűlés döntései miatt a XX. kerülettől jelentős összegeket vettek el: 

a gépjárműadó elvétele miatt, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás miatt és az 

iparűzési adó radikális csökkentése miatt milliárdos nagyságrendben csökkent a 

kerület bevétele. 

https://www.facebook.com/PesterzsebetiKepviselokForuma/
https://www.facebook.com/groups/HelloPesterzsebetiek
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A COVID elleni védekezés idén is százmillió forintos nagyságrendbe került. 

 

 

A körzetben élőkkel együtt az önkormányzati képviselők is látják, hogy nagyon 

sok járda hibás, töredezett, gyökér által felnyomott, ezek javítási üteme sajnos 

elmarad a kívánttól. 

 

A zöldfelületek karbantartása, megújítása folyamatosan zajlik.  

 

A kerületi fenntartású intézményekben idén a fenti okok miatt kevesebb volt a 

külső és belső karbantartási, energiahatékonysági munka. 
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B) Beszámoló az alpolgármesteri munkámról: 

 

Polgármester úr 2019. novemberben 4 terület felügyeletével bízott meg: 

- rendvédelem 

- környezetvédelem 

- sport 

- hivatali informatika 

 

 

B.1.) A környezetvédelmi terület alpolgármesteri felügyelete 

 

E területet a Polgármesteri Hivatalban a Rendészeti Osztály látja el, mely a 

kerületi közterület-felügyelőket irányítja. 

2021-ben is emeltük a közterület-felügyelői létszámot. A kerület különböző 

pontjain újabb térfigyelő kamrákat szereltettünk fel. 

 

B.2.) A környezetvédelmi terület alpolgármesteri felügyelete 

 

E területet a Polgármesteri Hivatalban a Városgazdálkodási Osztály látja el. 

 

A környezetvédelem területén nemcsak a Képviselő-testület, hanem annak 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága is hoz döntéseket. 

 

Alpolgármesterként az is feladatom, hogy ellenőrzöm azokat az 

előterjesztéseket, amik e területet érintik és a szakbizottságok és a Képviselő-

testület elé kerülnek tájékoztatás ill. döntéshozatal céljából. 

 

A környezetvédelem az általános értelmezés szerint nemcsak a természeti 

környezetünkre, hanem az épített környezetünkre is kiterjed. 

 

Emiatt a környezetvédelem érdekkörébe nemcsak a hagyományosan annak 

tekintett (zöld felület, kerékpározás, jó levegő) szűk területe tartozik, hanem 

mindazon témák, amik az itt lakók (és átutazók) közérzetét, egészséges 

életkörülményeit. természetet óvó életmódját befolyásolják. 
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B.3.) A sport terület alpolgármesteri felügyelete 

 

E területet a Polgármesteri Hivatalban több osztály látja el. 

Az Önkormányzat kiemelt célja, hogy mind a kerületi versenysportokat, mind a 

tömegsportot támogassa; a sportpályákat folyamatosan korszerűsítse. 

 

B.4.) Az informatikai terület alpolgármesteri felügyelete 

 

E területet a Polgármesteri Hivatalban a Szervezési Osztály látja el. 

 

A hivatalos https://pesterzsebet.hu weblappal kapcsolatban nemcsak a 

Képviselő-testület, hanem annak Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai 

Bizottsága is hoz döntéseket. 

 

Alpolgármesterként az is feladatom, hogy ellenőrzöm azokat az 

előterjesztéseket, amik az informatikai területet érintik és a szakbizottságok és a 

Képviselő-testület elé kerülnek tájékoztatás ill. döntéshozatal céljából. 

 

A Polgármesteri Hivatal szoftverei folyamatos fejlesztéssel javulnak.  

 

Tovább haladtunk azon cél  elérésében, hogy a hardveresen és szoftveresen 

elavult szerverek, munkaállomások, nyomtatók és hálózati eszközök közül minél 

többet lecseréljünk. 

 

Az Önkormányzat hivatalos weblapját ( www.pesterzsebet.hu ) folyamatosan 

bővítjük. A bizottsági előterjesztések (évekre visszamenőleg) elérhetők a 

weblapon. 

Az FTP tárhelyet (melyet csak a jogosultak vehetnek igénybe) használjuk a zárt 

anyagok (előterjesztések, jegyzőkönyvek) tárolására. 

 

Az Önkormányzat hivatalos Facebook oldalán 

https://www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat a lakosság tájékozódhat a 

hivatalos közleményekről és kerületi hírekről, programokról. 

Az önkormányzati weboldalon belül érhetők el   

a) az Önkormányzat által alapított Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány 

https://pesterzsebet.hu/pkk ;  

b) a Pesterzsébeti Múzeum https://muzeum.pesterzsebet.hu/  weboldalai is. 

 

Az Önkormányzatot érintő panaszokat, kéréseket a lakosok közvetlenül a 

Polgármesteri Hivatalnak jelenthetik be ezen a weboldalon:  

https://hibabejelento.pesterzsebet.hu 

https://pesterzsebet.hu/
http://www.pesterzsebet.hu/
https://www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
https://pesterzsebet.hu/pkk
https://muzeum.pesterzsebet.hu/
https://hibabejelento.pesterzsebet.hu/
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A lakossági bejelentések automatikusan azonosítószámot kapnak és a bejelentő 

azonnal visszajelzést kap emailben. A Polgármesteri Hivatal (vagy a Szociális 

Foglalkoztató) ügyintézője 3 munkanapon belül válaszol a bejelentésre. 

 

Folyamatosan fejlődik a "Pesterzsébet" nevű mobil alkalmazás, ami révén 

hibabejelentések tehetők az utcáról is (a hiba helyszínéről), valamint sokféle 

naprakész információhoz juthatunk. A  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appentum.onkormanyzat.pest

erzsebet  oldalról telepíthető az Androidra készült változat, de az alkalmazás 

elérhető iPhone-ra is. 

 

 

Budapest, 2021. december 10. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 
Nemes László 

+36-20-97-29-789 

Nemes.Laszlo@pesterzsebet.hu 

https://www.facebook.com/NemesLaszloPesterzsebet/ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appentum.onkormanyzat.pesterzsebet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appentum.onkormanyzat.pesterzsebet
mailto:Nemes.Laszlo@pesterzsebet.hu
https://www.facebook.com/NemesLaszloPesterzsebet/

